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I GRUPO 

A CONTABILIZAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 

(6 valores) 

1 Na seguinte tabela apresentam-se os valores do produto a preços correntes de um 
determinado país e do índice de preços neste mesmo país para três anos 
consecutivos. 

 

 Valor a preços correntes Índice de preços 

Ano 1 1500 100 

Ano 2 2200 110 

Ano 3 2415 115 

 

a) Qual o valor do produto do ano 2 a preços do ano 1? 
 

b) Qual o valor do produto do ano 3 a preços do ano 1? 
 
c) Qual o valor da taxa de inflação entre o ano 1 e o ano 2? 
 
d) Qual o valor da taxa de crescimento real do produto entre os anos 1 e 2? 
 
 

Nas questões seguintes deverá seleccionar a resposta correcta. 
 
2. O Produto Nacional Bruto a preços de mercado é igual a: 

 
a) A soma da produção dentro das fronteiras do país. 
 
b) A soma dos salários, das rendas e dos rendimentos de capital. 
 
c) Produto Interno Bruto mais o saldo das transferências de rendimentos de factores 
de produção. 
 
d) Produto Interno Bruto mais as exportações e menos as importações. 
 
 

3. O Produto Nacional Líquido é igual a: 
 
a) Produto Interno Bruto menos importações. 
 
b)Produto Nacional Bruto menos importações. 
 
c)Produto Nacional Bruto menos amortizações. 
 
d) Produto Nacional Bruto menos impostos. 
 
 

 

 

  



II GRUPO 

RELAÇÕES ECONÓMICAS COM O RESTO DO MUNDO 

(6 valores) 

 
Nas questões seguintes deverá seleccionar a resposta correcta. 

 

1. As receitas do Turismo Português registam-se: 

a) Balança Comercial. 

b) Balança de Serviços. 

c) Balança de Rendimentos. 

2. O valor de um investimento directo realizado em Portugal por uma empresa residente em 
Espanha regista-se na… 

a) … Balança de Rendimentos portuguesa. 

b) … Balança Corrente espanhola. 

c) … Balança Financeira portuguesa. 

d) … Balança de Rendimentos espanhola. 

3. Em Portugal, os recebimentos do Fundo de Coesão, provenientes da União Europeia, são 
registados na… 

a) … Balança de Mercadorias. 

b) … Balança de Serviços. 

c) … Balança de Capital. 

d) … Balança de Rendimentos. 

 

4. Observe o quadro seguinte, referente às Contas Externas de um determinado país: 

 

Ano Taxa de 

cobertura das 

importações 

pelas 

exportações 

Exportações  Importações 

2006 60 3000  

2007 80  4000 

2008  4000 8000 

 
4.1Qual o valor das Importações no ano 2006? 
  
4.2Qual o valor das Exportações no ano 2007?  
 
4.3Qual a taxa de cobertura das importações pelas exportações no ano 2008? 



 

III GRUPO 

A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 

(4 valores) 

 
Nas questões seguintes deverá seleccionar a resposta correcta. 

 

1. Administração Pública em Portugal é: 

a) O conjunto dos organismos da administração central. 

b) O conjunto dos organismos da administração central, local e regional. 

c) O conjunto das administrações central, local e regional mais a segurança social. 

d) A administração central, local e regional mais a segurança social e as empresas 
públicas. 

 

2. O saldo global do orçamento de estado é: 

a) A diferença entre o valor dos impostos directos menos as despesas. 

b) A diferença entre receitas fiscais e as despesas do ano corrente. 

c) A diferença entre as receitas e as despesas efectivas para todos os sectores da 
Administração Pública. 

d) A diferença entre as receitas e despesas de todos os sectores da Administração 
Pública excluindo os juros. 

 

3. 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) Impostos directos são impostos que incidem sobre os bens e serviços 
transaccionados. 

 
b) O imposto sobre o tabaco é um exemplo de um imposto directo. 

 
c) Os encargos correntes da dívida classificam-se como uma despesa de capital no 
orçamento da administração central. 

 
d) O aumento dos vencimentos da função pública leva a uma diminuição do défice 
orçamental. 

 
  



IV GRUPO 

A ECONOMIA PORTUGUESA NO CONTEXTO DA UNIÃO EUROPEIA 

(4 valores) 

1. A Comunidade Económica Europeia foi criada pelo: 

a) Tratado de Roma. 

b) Tratado de Maastricht. 

c) Tratado de Lisboa. 

d) Tratado de Nice. 

 

2. A Comunidade Económica Europeia é: 

a) Uma organização intergovernamental. 

b) Uma Federação de Estados. 

c) Uma zona de comércio livre. 

d) Um mercado comum. 

 

3. O Presidente da Comissão Europeia é: 

a) Eleito nas eleições europeias. 

b) Eleito no Parlamento Europeu. 

c) Nomeado pelo Conselho Europeu. 

d) Designado de entre os membros da Comissão Europeia. 

 

4. Apresente os objectivos da União Monetária definidos no Tratado de Maastricht e explique 
quais as condições que um membro da União Europeia deve satisfazer para aderir ao Euro. 

 


