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GRUPO I 
A CONTABILIZAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 

 
 

1. 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. 

 
 

a) A procura global é igual à procura interna mais as importações. 
 
b) Sendo o índice de preços superior a 100, o produto a preços constantes é superior 

ao produto a preços correntes. 
 
c) No excedente bruto de exploração contabilizam-se os salários, as rendas e os 

lucros.  
 
d) Sendo o valor dos impostos indirectos superior ao valor dos subsídios à produção, 

o produto a preços de mercado é inferior ao produto a custo de factores. 
 

 
 
 
 
2. Considere os seguintes valores para uma determinada economia: 

 
Rendimentos líquidos do resto do mundo: -30 
Impostos sobre bens e serviços menos subsídios: 1100 
Consumo privado: 5500 
Consumo público: 1400 
Formação bruta de capital fixo: 2500 
Variação de existências: 200 
Exportações: 3000 
Importações: 3900 
(unidades monetárias)   
 
Calcule:  
 

a) PIBpm. 
 

b) PNBpm. 
 

c) PNBcf. 
 

d) Procura global.  
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GRUPO II 
RELAÇÕES ECONÓMICAS COM O RESTO DO MUNDO 

 
 
 

1 Indique a opção que considera correcta: 
 
 

1.1 A compra de uma patente por um agente residente a um agente não 
residente no país regista-se…  

A) … na Balança de Capital. 
B) … na Balança de Serviços. 
C) … na Balança de Rendimentos. 
D) … na Balança Financeira. 

 
1.2 O salário recebido pelo trabalho prestado no país por indivíduos não 

residentes a agentes residentes regista-se…  
A) … na Balança de Capital. 
B) … na Balança de Serviços. 
C) … na Balança de Rendimentos. 
D) … na Balança Financeira. 

 
1.3 A aquisição de uma empresa no nosso país por parte de um agente não 

residente regista-se…  
A) … na Balança de Capital. 
B) … na Balança de Serviços. 
C) … na Balança de Rendimentos. 
D) … na Balança Financeira. 

 
 
 
 
 
 
2 A Balança Financeira engloba o investimento directo, o investimento de carteira, os 
derivados financeiros, outro investimento e os activos de reservas. Explique em que 
consiste cada uma destas rubricas (máximo 10 linhas)  
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GRUPO III 
A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 

 
 
 

1 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. 

 
 

1.1 Numa situação de défice das contas do Estado, um aumento dos impostos 
directos, permanecendo tudo o resto constante, aumenta o défice orçamental. 
 

1.2  São exemplos de receitas creditícias os impostos, taxas e restantes 
contribuições dos cidadãos. 

 
1.3 A decisão do governo de aumentar o salário mínimo nacional é uma medida 

que tem como objectivo essencial aumentar a eficiência na utilização dos 
recursos. 
 

1.4 Uma política estrutural é uma política cujos efeitos se fazem sentir a curto 
prazo. 

 
 
 
 

2 Recorrendo ao gráfico seguinte descreva o comportamento das despesas e das 
receitas das Administrações Públicas nos últimos anos, relacionando-o com o 
comportamento do défice público (máximo 10 linhas) 

 
 
 

 
 

Unidade: milhões de euros. 
Fonte: PORDATA 
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GRUPO IV 
A ECONOMIA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA 

 
 

 
 
 
 
 

1 Os Fundos Estruturais e o Fundo de Coesão são os instrumentos financeiros da 
política regional da União Europeia que têm por objectivo reduzir as diferenças 
de desenvolvimento entre as diferentes regiões. Distinga o FEDER- Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional do FSE- Fundo Social Europeu. 
(máximo 10 linhas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 No Memorando de Entendimento sobre as Condicionantes de Política 
Económica constam os seguintes objectivos de política orçamental: 
 

 
“Reduzir o défice público para menos de 10.068 milhões de euros (equivalente a 5,9% do 
PIB baseado nas projecções actuais) em 2011, para 7.645 milhões de euros (4,5% do 
PIB) em 2012 e para 5.224 milhões de euros (3% do PIB) em 2013 através de medidas 
estruturais de elevada qualidade e minimizando o impacto da consolidação orçamental 
nos grupos vulneráveis; trazer o rácio de dívida pública/PIB para uma trajectória 
descendente a partir de 2013; manter a consolidação orçamental a médio prazo até se 
obter uma posição de equilíbrio orçamental, nomeadamente através da contenção do 
crescimento da despesa; apoiar a competitividade através de um ajustamento da 
estrutura de impostos que seja neutral do ponto de vista orçamental”. 
 
Fonte: Governo de Portugal (http://www.portugal.gov.pt) 
 
Refira as razões que levaram à definição dos objectivos previstos no texto 
relacionando-as com o facto de Portugal pertencer à União Europeia.  
(máximo 10 linhas) 
 
 
 

 
  



6/6 

GRELHA DE COTAÇÃO DA PROVA 
 

QUESTÕES COTAÇÃO 

(valores) 

GRUPO I 

1.  

a) ……………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………. 

c) ……………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………. 

2.  

a)……………………………………………………………. 

b)……………………………………………………………. 

c)……………………………………………………………. 

d)……………………………………………………………. 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1 

1 

1 

1 

TOTAL DOGRUPO I 6 

GRUPO II 

1.  

1.1…………………………………………………………… 

1.2…………………………………………………………… 

1.3…………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………. 

 

 

1 

1 

1 

3 

TOTAL DO GRUPO II 6 

GRUPO III 

1.  

1.1…………………………………………………………… 

1.2…………………………………………………………… 

1.3…………………………………………………………… 

1.4…………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………. 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

TOTAL DO GRUPO III 4 

GRUPO IV 

1. ………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………. 

 

2 

2 

TOTAL DO GRUPO IV 4 

TOTAL DA PROVA 20 

 


