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REDE SUL E ILHAS 

Prova de avaliação dos conhecimentos para alunos que tenham concluído (ou 

venham a concluir) o nível ensino secundário de educação por vias 

profissionalizantes ou em cursos artísticos especializados. 

Data da realização da Prova: 24-06-2022 

PARTE B 

ECONOMIA 

                                                                                                             

 

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. O custo de oportunidade é definido como: 

      (A) O total dos encargos suportados com uma dada atividade económica. 

      (B) O valor dos rendimentos gerados numa dada atividade económica. 

      (C) O valor que um dado consumidor está disposto a pagar por um determinado 

bem ou serviço. 

      (D) O sacrifício da melhor alternativa deixada por satisfazer quando se efetua uma 

escolha.  

 

2. Os semáforos utilizados para regular o trânsito satisfazem. 

      (A) Uma necessidade individual. 

      (B) Uma necessidade coletiva. 

      (C) Uma necessidade supérflua. 

      (D) Uma necessidade universal. 

 

3. A principal característica que distingue a concorrência monopolística dos demais tipos 

de estrutura de mercado é: 

      (A) O facto de ter uma infinidade de produtores sem poder de mercado. 

      (B) Ter um elevado grau de diferenciação do produto. 

      (C) A estratégia utilizada pelos produtores ser a liderança através dos preços. 

      (D) O facto de ter um único produtor.  

 

4. Constitui um exemplo de investimento, realizado por… 

      (A) uma família, a compra de materiais de primeiros socorros para enviar para a 

Ucrânia. 

      (B) uma família, o financiamento de uma missão à Polónia para dar apoio às 

mulheres e crianças que pretendem vir para Portugal enquanto existe guerra. 
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      (C) uma empresa, a compra de um equipamento para uma linha de montagem 

onde serão colocadas as mulheres ucranianas que fugiram à guerra, desde o 

início de março.  

      (D) uma empresa, o pagamento de um suplemento de saúde aos seus novos 

trabalhadores que chegaram da Ucrânia.  

 

5. Duas medidas que o Estado pode utilizar para reduzir o défice orçamental são:  

      (A) A diminuição dos impostos indiretos e o aumento das transferências para as 

Famílias. 

      (B) A diminuição das despesas correntes do Estado e a diminuição das 

contribuições para a Segurança Social. 

      (C) O aumento dos impostos indiretos e o aumento das transferências para as 

Famílias.  

      (D) A diminuição das despesas correntes do Estado e o aumento das 

contribuições para a Segurança Social.  

 

6. A balança onde são registadas todas as transações que ocorrem durante um período 

de tempo entre um país e o resto do mundo é a:  

      (A) Balança de Capitais. 

      (B) Balança de Financiamento. 

      (C) Balança de Pagamentos.  

      (D) Balança Comercial.  

 

 

7. Os Indicadores de Desigualdade de Género são essenciais para aferir melhor o nível 

de desenvolvimento de um país. Esta afirmação é:  

      (A) Verdadeira, independentemente do nível do desenvolvimento do país. 

      (B) Falsa, porque a desigualdade de género não mede o nível de desenvolvimento 

de um país. 

      (C) Falsa, porque é apenas uma afirmação feminista.  

      (D) Verdadeira, se o país for um país desenvolvido. 
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Classificação obtida: Grupo II_________  

                                                                                                             

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

assinalando devidamente a sua escolha na folha de resposta. 

1. “No caso português, este indicador [o grau de abertura] tem apresentado uma trajetória 

marcadamente ascendente desde 2009 (…). Não obstante esta evolução, o grau de 

abertura da economia portuguesa situa-se ainda abaixo do nível observado em países 

da OCDE com características similares.” 

Fonte: Boletim Económico do Banco de Portugal de dezembro de 2019 

 

1.1. Diga como determinaria o grau de abertura e a taxa de cobertura das importações 

pelas exportações de uma economia. 

1.2. Aponte duas razões que poderão determinar a especialização dos países na 

produção de determinados bens e a sua participação no comércio internacional. 

 

2. O Banco Central Europeu (BCE) baixou esta quinta-feira a sua previsão de crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro em 2022 e subiu acentuadamente a de 

inflação devido ao impacto da guerra na Ucrânia. A instituição prevê uma expansão do 

PIB de 3,7% este ano, quando previa 4,2% nas últimas projeções, e quanto à inflação 

aponta agora para 5,1% quando há três meses antecipava 3,2%. 

Fonte: Jornal Público de 11 de Março de 2022 
 

2.1. Apresente, justificando, duas consequências da inflação.  

2.2. Diga como determinaria a taxa de crescimento nominal do PIB na Zona Euro, em 

2022. E como procederia caso pretendesse calcular a taxa de crescimento real do 

PIB nesse mesmo ano? 
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Indique o número da 1.ª questão escolhida (1.1; 1.2; 2.1; ou 2.2): ________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Indique o número da 2.ª questão escolhida (1.1; 1.2; 2.1; ou 2.2): ________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

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 

 

 


