Provas de Acesso ao Ensino Superior
Para Maiores de 23 Anos

Candidatura de 2018
Exame de Economia

Tempo para a realização da prova: 2 horas
Tolerância: 30 minutos
Material admitido: material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.
Não é permitido o uso de corretores, de máquinas de calcular ou de telemóveis.
Orientações para a prova:


Todas as respostas deverão ser preenchidas na folha de teste entregue para o efeito.
Mesmo as respostas de escolha múltipla e de verdadeiros e falsos deverão ser
apresentadas na folha de teste e não no enunciado da prova.



Todas as respostas deverão ser perfeitamente legíveis e estar corretamente identificadas
(pergunta e grupo). Caso tal não se verifique, a resposta será anulada. Quando se
verificar um engano, deve ser riscado e corrigido à frente.



Nos itens de resposta curta, sempre que seja solicitado um número definido de linhas e a
resposta ultrapasse esse número, serão considerados apenas os primeiros elementos de
acordo com o número estabelecido.



Nas questões de escolha múltipla o candidato deverá indicar apenas uma opção como
sendo a correta. No caso de assinalar mais do que uma opção será atribuída uma
cotação de zero a esta questão.



As respostas que contenham elementos que se contradigam serão penalizadas, sendo
anuladas as cotações parciais dos elementos contraditórios.
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I GRUPO
A CONTABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA
(6 valores)
Cotação
(valores)
1. A tabela a seguir apresenta, para um determinado país, valores do
produto a preços correntes e do índice de preços para três anos
consecutivos:

Ano 1
Ano 2
Ano 3

Valor a preços correntes
4800
5200
5400

Índice de preços
80
100
120

0,5

a) Qual o valor do produto do ano 3 a preços do ano 2?

0,5

b) Qual o valor do produto do ano 2 a preços do ano 2?

0,5

c) Qual o valor da taxa de inflação entre o ano 1 e o ano 3?

0,5

d) Qual o valor da taxa de crescimento nominal do produto entre os anos 2 e
3?

2.

Conhecem-se os seguintes valores (em unidades monetárias) das

Contas Nacionais de um determinado país:
Despesa Pública: 500 u.m.
Investimento Fixo: 150 u.m.
Investimento em Stocks: 40 u.m.
Saldo dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa com o resto
do Mundo: - 50 u.m.
Procura interna: 2500 u.m.
Exportações: 280 u.m.
Importações: 110 u.m.
Impostos indiretos sobre o consumo: 100 u.m.
Subsídios sobre a produção: 80 u.m.

Calcule:
2
2

a) O valor do consumo das famílias.
b) O Produto Interno Bruto a Custo de Fatores.
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II GRUPO
RELAÇÕES ECONÓMICAS COM O RESTO DO MUNDO
(6 valores)
Cotação
(valores)
1

Indique a opção que considere correta:

1

1.1 Uma das vantagens que a integração económica entre dois ou
mais países apresenta é a de …
A) …a produtividade do trabalho, necessariamente, aumentar nesses
países.
B) …as decisões de política económica serem apenas tomadas por
unanimidade.
C) …as empresas desses países poderem realizar economias de escala.
D) …a Balança da Pagamentos de cada um desses países se apresentar
equilibrada.

1

1.2 Quando se pretende estudar o processo de convergência real
entre dois ou mais países que fazem parte de um mesmo bloco
de integração económica, utiliza-se, habitualmente, como
indicador …
A) … a taxa de juro.
B) … o défice orçamental.
C) … o PIB per capita.
D) … a taxa de inflação.

1

1.3 Em

2016,

numa

determinada

economia,

registaram-se

os

seguintes valores (em milhões de unidades monetárias):

PIB
Exportações de mercadorias
Importações de mercadorias
Despesas do Estado
Receitas do Estado

20 000
5 000
7 000
6 000
8 000

Os dados do quadro permitem concluir que …
A) … o saldo orçamental é negativo.
B) … o défice orçamental é 10% do PIB.
C) … o défice da Balança de Mercadorias é 10% do PIB.
D) … o saldo da Balança de Pagamentos é negativo.
3

2

Numa determinada economia e para um determinado ano, registaram-se os
seguintes valores (em milhões de unidades monetárias):

PIB
Exportação de mercadorias
Importação de mercadorias
Despesa do Estado
Receitas do Estado

40.000
8000
4000
5000
7000

Calcule o saldo da Balança Comercial desta economia em termos absolutos e
como percentagem do Produto Interno Bruto (PIB). Explique o significado da
Balança Comercial.
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III GRUPO
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA
(4 valores)
Cotação
(valores)

2

0,5

1.

O Estado pode intervir nas economias, tanto a nível político como a nível
social e económico. Explique sucintamente o que entende por
intervenção do Estado e, contextualizando, defina bem público.

2.

Pronuncie-se sobre a veracidade de cada uma das seguintes afirmações,
indicando se a afirmação é VERDADEIRA ou FALSA. Transforme as
afirmações falsas de forma a tornarem-se verdadeiras.
2.1 São exemplos de receitas creditícias do Estado os impostos
cobrados às famílias e os empréstimos contraídos junto das
famílias.

0,5

0,5

2.2 A decisão do governo de diminuir o salário mínimo nacional é uma
medida que tem como objetivo essencial aumentar a eficiência dos
recursos.
2.3 Uma política estrutural é uma política cujos efeitos se fazem sentir a
médio e longo prazo.

0,5

2.4 Numa situação de défice das contas do Estado, um aumento das
transferências para os particulares, permanecendo tudo o resto
constante, deixará inalterado o valor do saldo orçamental.
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IV GRUPO
A ECONOMIA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA
(4 valores)
Cotação
(valores)
1. Indique a opção que considere correta:
0,5

1.1 O principal objetivo do BCE – Banco Central Europeu, é o de …
A) …garantir depósitos com alta rentabilidade.
B) … preservar o poder de compra do euro.
C) …financiar os governos.
D) …promover a eliminação de desigualdades entre economias.

0,5

1.2 Nos
A)
B)
C)
D)

0,5

1.3 O Banco Central Europeu influencia a taxa de juro …
A) …ao controlar o consumo.
B) …ao controlar os preços.
C) …ao incentivar os gastos do estado.
D) …ao controlar a moeda em circulação.

0,5

1.4 O Tratado de Lisboa, assinado em 2007 e conhecido como o Tratado
Reformador, entre outros aspetos, pretende…
A) …reforçar os 3 Pilares da União Europeia.
B) …eliminar a limitação do número de estados membros da União
Europeia.
C) …eliminar as obrigações de solidariedade mútua.
D) …anular a participação dos Parlamentos nacionais no processo de
revisão ou revogação de legislação.

2

2. Considere o seguinte gráfico onde se representa a evolução do PIB nominal
per capita relativa à União Europeia (28 países) e a Portugal no período
2007-2015 (fonte: Eurostat).

países da Zona Euro, os Governos …
…não têm autonomia para definir a sua política orçamental.
…têm autonomia para definir a sua política monetária e orçamental.
…não têm autonomia em matéria de política monetária.
…têm autonomia em matéria de política monetária.
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Comente o gráfico apresentado tendo em consideração e definindo o conceito
de PIB nominal per capita. (máximo 10 linhas)
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