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Grupo I 
[8 valores: 1 valor cada] 

 
Relativamente a cada questão, indique na folha de resposta a letra correspondente à opção 
correta, em maiúsculas. Neste grupo de questões é atribuída cotação total à resposta correta. 
As respostas incorretas são classificadas com zero valores. Também é atribuída a cotação zero 
valores aos itens em que os examinandos apresentem: 

 Mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta); 

 A letra do item da alternativa escolhida seja ilegível. 
 
I.1. Para que a disciplina de Economia seja considerada uma ciência, qual das seguintes condições 

deve ser verificada: 

A. Utilizar o método científico; 

B. Não ter um objeto de estudo; 

C. Ter um corpo de conceitos (terminologia) imprecisos; 

D. Não utilizar método científico; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 



I.2. Na representação simplificada da economia num circuito económico, qual das seguintes 

opções melhor carateriza uma situação de economia fechada?   

A. Ausência de Estado; 

B. Ausência de transações com o exterior; 

C. Ausência de fatores de produção; 

D. Ausência de mercado financeiro; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

I.3. Uma das funções de um Banco Central é a de: 

A. Autoridade monetária; 

B. Executor da política orçamental; 

C. Executor da política de rendimentos; 

D. Formular a política industrial; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 
I.4. Se numa empresa, com o aumento da produção se der um aumento dos custos médios, 

podemos dizer que a empresa tem: 

A. Rendimentos decrescentes à escala; 

B. Rendimentos constantes à escala; 

C. Rendimentos crescentes à escala; 

D. Produto marginal crescente; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 
 
I.5. A inflação é um fenómeno que corresponde ao aumento generalizado dos preços numa 

economia ao longo de um determinado período de tempo. Qual das seguintes opções identifica 

este fenómeno quando causado pelo aumento dos preços do petróleo? 

A. Inflação pelos custos; 

B. Inflação pela procura; 

C. Inflação pela inércia; 

D. Desemprego;  

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

 

  



I.6. A função da moeda que designamos por “meio de pagamento” significa: 

A. Que a moeda permite a poupança; 

B. Que a moeda permite o crédito; 

C. Que a moeda permite a atribuição de valor aos bens e serviços; 

D. Que a moeda permite a remuneração dos fatores produtivos e o pagamento de bens e serviços; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

I.7. Podemos designar um cartão de crédito por:  

A. Moeda mercadoria;  

B. Moeda escritural;  

C. Moeda eletrónica;  

D. Moeda metálica;  

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

I.8. Na concorrência perfeita, os produtores: 

A. São em número elevado e o produto é homogéneo; 

B. São em número reduzido e o produto é homogéneo; 

C. São em número elevado e, individualmente, têm muita influência sobre os preços;  

D. São, em número reduzido e, individualmente, têm alguma influência sobre os preços; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

Grupo II 
[4 valores: 1 valor cada] 

 
Relativamente a cada questão, indique na folha de resposta a letra correspondente à opção 
correta, em maiúsculas. Neste grupo de questões é atribuída cotação total à resposta correta.  
As respostas incorretas são classificadas com zero valores. Também é atribuída a cotação zero 
valores aos itens em que os examinandos apresentem: 

 Mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta); 

 A letra do item da alternativa escolhida seja ilegível. 
 
II.1. O Tratado de Lisboa assinado em 2007:  

A. Reformulou o funcionamento da União Europeia (U.E.); 

B. Criou o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e reformulou o Fundo Social Europeu; 

C. Reformulou a Comunidade Europeia da Energia Verde e extinguiu a Comunidade do Carvão 

e do Aço, visando a descarbonização da economia; 

D. Reformulou a União Postal Internacional e a criou condições para a abertura da U.E. aos 

países da Europa a leste; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 



II.2. No Parlamento Europeu os deputados têm como principais funções:   

A. Promover acordos sobre as taxas de câmbio entre o euro e as moedas dos países não 

pertencentes à UE;  

B. Aprovar a legislação, o orçamento da U.E. e escolher os países elegíveis para aderir à moeda 

única;  

C. A nomeação do presidente, do vice-presidente e das quatro vogais da Comissão Executiva 

do BCE;  

D. Aprovar a legislação da União Europeia, exercer o controlo democrático e fiscalizar o 

orçamento; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

II.3. Atendendo ao processo de integração económica, das fases a seguir apresentadas, a que 
apresenta um maior grau de integração é a designada por:  

A. Zona de comércio livre;  

B. União aduaneira;  

C. Mercado comum;  

D. União económica e monetária; 

E. Nenhuma das opções anteriores.  

 

II.4. Uma das principais missões do BCE é a manutenção da estabilidade dos preços na zona Euro, 
pelo que:  

A. Procura que o aumento anual dos preços ao consumidor seja inferior a 2%;  

B. Controla a massa monetária, financiando diretamente os Estados-membros, para que 

apoiem os mais necessitados;  

C. Procura que o aumento anual da taxa de variação dos juros seja inferior a 2%;  

D. Controla a massa monetária no sentido da inflação não ser superior a 1,5% relativamente aos 

três países com melhor desempenho neste indicador; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 
  



Grupo III 
[4 valores: 1 valor cada] 

 
Relativamente a cada questão, indique na folha de resposta a letra correspondente à opção 
correta, em maiúsculas. Neste grupo de questões é atribuída cotação total à resposta correta.  
As respostas incorretas são classificadas com zero valores. Também é atribuída a cotação zero 
valores aos itens em que os examinandos apresentem: 

 Mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção correta); 

 A letra do item da alternativa escolhida seja ilegível. 
 

 

III.1 Considere o seguinte quadro relativo à procura (Qd) e oferta (Qs) relativamente ao bem 
XYZ, a determinado preço (P): 

 

Preços 
(P) 

(unidades monetárias: 
u.m) 

Quantidades procuradas 
(toneladas) 

Qd 

Quantidades ofertadas 
(toneladas) 

Qs 

250 450 1460 

150 560 980 

100 700 700 

60 880 510 

40 1100 330 

 
III.1.1 [1 valor] Quando P=250 u.m.: 

A. O mecanismo de preços atua verificando-se uma tendência para aumento de preços; 

B. O mecanismo de preços atua verificando-se uma tendência para descida de preços; 

C. O mecanismo de preços atua ficando o preço constante; 

D. O mecanismo de preços não atua. 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

III.1.2. [1 valor] Quando P=100 u.m.: 

A. Há excedente do bem XYZ; 

B. Há escassez do bem XYZ; 

C. Há oscilação entre situações de escassez e excedente do bem XYZ; 

D. O mecanismo de preços atua verificando-se uma tendência para aumento de preços; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 



III.2. [1 valor] Refira qual das seguintes características não está associada a um mercado de 

concorrência perfeita: 

A. Atomicidade do mercado; 

B. Homogeneidade do produto; 

C. Livre entrada no mercado; 

D. Imobilidade dos fatores produtivos; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

III.3. [1 valor] Refira qual das seguintes características pertence a um mercado de concorrência 

imperfeita: 

A. As empresas não podem influenciar o preço do mercado dos bens que produzem; 

B. Mobilidade perfeita do capital e do trabalho; 

C. Atomicidade do mercado; 

D. Homogeneidade do produto; 

E. Nenhuma das opções anteriores. 

 

Grupo IV 
[4 valores] 

 
Quadro I – Componentes do PIB (na ótica da despesa, base de 2016) para Portugal 

            

Anos 
Consumo 
Privado 

Consumo 
Público Investimento Exportações Importações 

2020 128483,4 38309,3 37521,2 74096,9 78323,2 

2021 135921,1 40113,0 41570,4 88797,9 95124,9 

            
Fonte: PORDATA (2022) 
Nota: Valores provisórios para 2020 e valores preliminares para 2021 
Unidade: Milhões de Euros 
 
IV. Com base nos dados apresentados no Quadro I, determine: 

IV.1. [1,0 valor] A Procura Interna e a Procura Global para o ano de 2020. 

IV.2. [1,5 valores] O Produto Interno Bruto (PIB), valorizado a preços de mercado, pela ótica da 

despesa, para os anos de 2020 e 2021. 

IV.3. [1,5 valores] A taxa de crescimento do PIB, valorizado a preços de mercado, de 2020 para 

2021. 


