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REDE SUL E ILHAS 

 

PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS PARA ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR DE ALUNOS DE CURSOS DAS VIAS PROFISSIONALIZANTES 

  

Data da realização da Prova: 24-07-2020 

PARTE B 

ECONOMIA 

Classificação obtida: __________________________________  

 

 

NORMAS 

 

 Identifique todas as folhas de prova com o número que lhe foi atribuído. 

 

 A prova é composta por dois grupos: 

o O grupo I constituído por 7 questões de escolha múltipla. 

o O grupo II é constituído por 2 questões abertas, a escolher de entre 4. 

 

 As respostas devem ser dadas nos espaços previstos para tal, sem usar as margens 

ou as entrelinhas. 

 No grupo I assinale com um x no quadrado  da alínea que corresponde de forma 

correta e completa ao enunciado. 

 Se escolher uma alínea e quiser anulá-la, escreva “anulada”. 

 

 Deverá ser utilizada caneta ou esferográfica azul ou preta. 

 Não é permitido o uso de corretor.  
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Classificação obtida: Grupo I_________  

                                                                                                             

 

1. Todas as decisões implicam uma análise cuidada dos custos e benefícios que lhes 

estão associados. Quando um jovem termina o ensino secundário e decide continuar 

os estudos, em vez de entrar de imediato no mercado de trabalho, qual o principal custo 

de oportunidade de tirar um curso superior? 

      (A) Os salários que receberá após ter terminado o curso e entrar no mercado de 

trabalho. 

      (B) Os salários sacrificados durante os anos em que está dedicado 

exclusivamente aos estudos, em vez de entrar de imediato no mercado de 

trabalho. 

      (C) As despesas que o estudante tem durante o seu curso, incluindo propinas, 

deslocação, alojamento, alimentação, livros e outros materiais escolares. 

      (D) A diferença salarial, ou seja, o que irá receber a mais pelo facto de possuir um 

curso superior.  

 

2. Num determinado mercado, os retalhistas compram aos produtores os bens que 

disponibilizam aos consumidores. Neste caso, estamos perante um circuito de 

distribuição… 

      (A) curto. 

      (B) longo. 

      (C) ultralongo. 

      (D) ultracurto.  
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3. Num determinado mercado, protegido por barreiras à entrada, que impedem o 

aparecimento de novos concorrentes, existem apenas cinco empresas vendedoras de 

um dado serviço. Nesse mercado, o bem transacionado é percecionado pelos 

consumidores como sendo homogéneo. Assim, a estrutura desse mercado é 

      (A) de concorrência monopolística. 

      (B) de concorrência perfeita. 

      (C) de monopólio. 

      (D) de oligopólio. 

 

4. O Mário decidiu efetuar uma poupança mensal, com o objetivo de vir a pagar as suas 

próximas férias. Essa poupança foi aplicada numa conta bancária a prazo. Com base 

na situação descrita, podemos afirmar que a poupança efetuada pelo Mário teve como 

destino a constituição de um: 

      (A) Entesouramento. 

      (B) Financiamento externo direto. 

      (C) Financiamento interno direto. 

      (D) Depósito. 

 

5. Indique a forma de integração económica caracterizada pela ausência de uma pauta 

aduaneira comum em relação a países terceiros: 

      (A) União Económica e Monetária. 

      (B) União Aduaneira. 

      (C) Mercado Comum. 

      (D) Zona de Comércio Livre. 
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6. Qual das seguintes afirmações é verdadeira: 

      (A) Partindo-se de uma situação de saldo orçamental deficitário, um aumento dos 

impostos diretos, permanecendo tudo o resto constante, torna o saldo orçamental 

mais negativo. 

      (B) Partindo-se de uma situação de saldo orçamental deficitário, um aumento da 

despesa corrente do Estado, permanecendo tudo o resto constante, torna o saldo 

orçamental menos negativo. 

      (C) Partindo-se de uma situação de saldo orçamental deficitário, um aumento dos 

impostos indiretos, permanecendo tudo o resto constante, torna o saldo 

orçamental menos negativo. 

      (D) Partindo-se de uma situação de saldo orçamental superavitário, um aumento 

das transferências do Estado para os particulares, permanecendo tudo o resto 

constante, torna o saldo orçamental mais positivo. 

 

7. Basta o indicador Rendimento Nacional Bruto (RNB) per capita para aferirmos o nível 

de desenvolvimento de um país. Esta afirmação é: 

      (A) Verdadeira, porque um valor alto de RNB per capita permite concluir que, em 

média, a população vive bem. 

      (B) Falsa, porque a população pode não auferir em média de um RNB per capita 

alto, mas ter níveis de desemprego baixos. 

      (C) Verdadeira, porque dispor de um rendimento elevado é sinal de bem-estar. 

      (D) Falsa, porque o conceito de desenvolvimento implica níveis elevados de 

escolarização, saúde e boas condições de vida que ultrapassam o simples “ter 

dinheiro”. 
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REDE SUL E ILHAS 
 

PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR DE 
ALUNOS DE CURSOS DAS VIAS PROFISSIONALIZANTES 

 

ECONOMIA 

 
Classificação obtida: Grupo II_________  

                                                                                                             

GRUPO II 

Atente no texto. 

As previsões de crescimento para a Área do Euro, efetuadas pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), em junho, são mais pessimistas do que era inicialmente esperado. 

Durante o primeiro semestre de 2020, a pandemia de COVID-19 teve um impacto mais 

negativo na atividade económica do que se conseguia antecipar. A variação percentual 

anual do PIB real, em 2020, é agora estimada em -10,2% para a Área do Euro e -4,9% para 

a economia mundial. 

Baseado em: World Economic Outlook, junho de 2020 

Solicita-se que responda apenas a duas das quatro questões a seguir apresentadas, 

assinalando devidamente a sua escolha na folha de resposta.  

2.1. A variação contemplada no texto, para efetuar as previsões de crescimento, refere-se 

ao PIB real. Diga qual a vantagem da utilização da variação percentual do PIB real, em 

relação à utilização da variação percentual do PIB nominal. 

2.2. A Área do Euro (ou Zona Euro) é a designação para a união monetária constituída, 

atualmente, por 19 Estados-membros da União Europeia. Para que esses Estados-

membros pudessem adotar o euro exigiu-se, entre outros requisitos, que cumprissem vários 

critérios de convergência. Enuncie os critérios estabelecidos para a estabilidade dos preços 

e para as finanças públicas. 

2.3. Na sequência das suas previsões de crescimento, o FMI considerou que, por agora, o 

apoio substancial da política orçamental e monetária deve ser mantido para responder à 
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recessão desencadeada pela pandemia. Diga o que entende por política orçamental e 

explicite três dos principais objetivos normalmente visados por esta política. 

2.4. Embora os conceitos de crescimento e desenvolvimento sejam usados frequentemente 

como sinónimos traduzem situações distintas. Clarifique essa distinção. 

 

Indique o número da 1.ª questão escolhida (2.1; 2.2; 2.3; ou 2.4): ________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Indique o número da 2.ª questão escolhida (2.1; 2.2; 2.3; ou 2.4): ________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

COTAÇÃO 

Grupo I 

Questão Pontos 

1 10 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

Grupo II 

(2 questões) 

Cada 

questão  
15 

 


