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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

PROVA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PARA MAIORES DE 23 ANOS 

PROVA ESPECÍFICA DE ECONOMIA 

7 de Junho de 2017 
Duração da prova: 90 minutos + 30 minutos de tolerância 
Observações: 

 Explicite claramente os raciocínios adotados, apresentando todas as fórmulas e cálculos que usar. 
 A prova é constituída por 5 grupos. 

Grupo I. Questões de Escolha Múltipla (5 valores) 

 Responda na folha de respostas, indicando o número da questão e a alínea que identifica a sua opção. 
 Só existe uma opção correta. Cada resposta certa será cotada com 0.5 valores; não haverá penalização no caso de 

responder errado. 
 É atribuída a cotação de zero valores aos itens em que apresente: a) mais do que uma opção (ainda que incluindo a 

opção correta); b) o número do item e/ou a letra da alternativa escolhida ilegíveis.  
 Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível. 

1. Só existe problema económico quando existe necessidade de tomar uma decisão e esta só 
aparece quando: 

(A) Existe escassez  
(B) Existe escolha 
(C) Existe um custo  
(D) Todas as respostas anteriores 

2. Nas seguintes afirmações indique a que corresponde à economia normativa: 

(A) A inflação subiu 
(B) A distribuição de rendimentos em Portugal é enviesada 
(C) O Estado deve reduzir o IVA (imposto sobre o valor acrescentado) 
(D) Uma taxa de juro baixa facilita o investimento 

3. Em economia externalidades são por exemplo: 

(A)  Bens e serviços que são exportados 

(B)  Rendimentos pagos ao resto do mundo 

(C) Efeitos de decisões dos agentes económicos que causam, nomeadamente, poluição sonora 

(D) Rendimentos enviados do exterior 

4.  Ao frequentar a Universidade um estudante suporta um custo de oportunidade que se reflecte: 

(A) Nos rendimentos que pode obter após terminar o curso 

(B) Nos rendimentos que perde durante os anos de escolaridade 

(C) Nas despesas em alimentação durante o curso 

(D) No pagamento das propinas 

5.   Um bem é considerado inferior se: 

A) A sua elasticidade procura-rendimento for positiva 

(B) A sua elasticidade procura preço for nula 

(C)  A sua elasticidade procura rendimento for negativa 

(D)  A sua elasticidade procura-preço for positiva 
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6. Em Novembro de 1960 Portugal aderiu: 

(A) À Comunidade Económica Europeia (CEE) 

(B) À Organização Mundial do Comércio 

(C) À European Free Trade Association (EFTA) 

(D) Ao Fundo Monetário Internacional (FMI) 

7.   A União Europeia foi instituída através do: 

(A)  Tratado de Roma 

(B)  Tratado de Maastricht 

(C)  Tratado de Lisboa 

(D) Tratado de Nice 

8.  O Procedimento por défice excessivo (PDE): 

(A) Serve de base à vertente correctiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(B) Serve de base à definição da política monetária da União Europeia 

(C) Regula as contas externas de Portugal com os países da União Europeia 

(D) Todas as respostas acima 

9. É exemplo de um imposto directo: 

(A) IRS (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares) 

(B)  Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) 

(C) IUC (imposto único de circulação) 

(D) Todas as respostas anteriores estão correctas 

10.  Qual das seguintes afirmações não se refere à Macroeconomia: 

(A) O estudo do nível da actividade económica agregada 

(B) O estudo do comportamento económico das unidades individuais de decisão, como 
consumidores, possuidores de recursos e empresas 

(C) O estudo das causas e das políticas para reduzir o nível de desemprego 

(D) O estudo das causas possíveis da inflação 
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Grupo II (5.5 valores) 

1. A tabela seguinte apresenta informação sobre o mercado do Bem Z, nomeadamente, as 

quantidades oferecidas, procuradas e os respetivos preços.  

 

Preço unitário 
(unidades monetárias) 

Quantidade Procurada 
(unidades) 

Quantidade Oferecida 
(unidades) 

80 20 70 

60 50 50 

40 60 30 

Responda aos seguintes pedidos: 

a) Distinga, por palavras, “aumento da procura” de “aumento da quantidade procurada”. (1 

valor) 

b) Apresente o ponto de equilíbrio no mercado do bem Z. Justifique a sua resposta. (0.5 valores) 

c) Para que preço de mercado se verifica excesso de Procura? Porquê? (0.5 valores) 

d) Suponha que o preço do Bem G, complementar do Bem Z, aumentou. Quais as 
consequências que antevê no equilíbrio de mercado do Bem Z? Represente esta situação 
graficamente para fundamentar as suas conclusões. (1.5 valores) 
 

 

2. Analise, graficamente e por palavras, no âmbito da teoria da Procura e da Oferta, as possíveis 

consequências de um bom ano agrícola, com elevadas colheitas. (2 valores) 

 

Grupo III (3 valores) 

“Moeda é todo o meio que serve para facilitar as trocas” 

1. Apresente três características que um bem deve possuir para preencher correctamente as 
funções de moeda numa economia. (1.5 valores) 

2. Defina: (1.5 valores) 

a)  Moeda fiduciária 

b)  Moeda escritural 

c)  Moeda de papel 

 

Grupo IV (1.5 valores) 

Diga o que entende por Produto Interno Bruto (PIB) e indique dois métodos que permitam o seu 
cálculo. 
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Grupo V (5 valores) 

1. Partindo da noção de Contabilidade Nacional, refira-se à sua utilidade/objectivos. (1.5 

valores) 

 

2. Considere os dados estatísticos, a preços correntes, abaixo apresentados e divulgados pelo INE 

(SEC2010) (em milhões de euros, preços correntes): 

 2009 2012 

PIB a preços de mercado   

Exportações de bens e serviços 47 512,6 63 503,8 

Importações de bens e serviços 59 655,1 64 359,0 

Formação Bruta de Capital 36 478,1 26 466,2 

Despesa em Consumo Final 151 112,7   142 786,9 

   
Calcule: 

a) O valor do PIB em 2009 e 2012. (1 valor) 

b) O Grau de Abertura, a Intensidade Exportadora e a Taxa de Cobertura nos anos de 2009 e 

2012. (1.5 valores) 

c) Comente os resultados obtidos na alínea anterior. (1 valor) 

 


