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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

PROVA DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PARA ESTUDANTES MAIORES 23 

PROVA ESPECÍFICA DE ECONOMIA  

3 de Julho de 2020 

  

Duração da prova: 90 minutos + 30 minutos de tolerância.  

Observações: A prova é constituída por 5 grupos. Nas respostas aos grupos II-V, explicite claramente 
os seus raciocínios, apresentando todas as fórmulas e cálculos utilizados.  

Grupo I (6 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 valor; não haverá 

penalização no caso de a sua resposta estar errada.  

 É atribuída a cotação de zero valor 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 sejam 

ilegíveis.   

 Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de modo bem legível.  

 
  

1. Os bancos comerciais portugueses são intermediários financeiros. Enquanto agentes 

económicos, os bancos são classificados como:  

A. Instituições sem fim lucrativo prestadoras de serviços às famílias;  

B. Administrações públicas;  

C. Instituições financeiras;  

D. Empresas não financeiras prestadoras de serviços comercializáveis.  

  

2. A utilização de maças por uma fábrica de produção de sumo é considerada um consumo: A. 

Coletivo, porque a produção de sumo resulta do trabalho efetuado por várias famílias;  

B. Público, porque a produção de sumo permite a satisfação das necessidades de várias famílias; 

C. Final, porque as maças são uma matéria-prima usada pela empresa para a produção de sumo;  

D. Intermédio, porque as maças são usadas pela empresa no processo produtivo dos sumo.  

   

3. A moeda desempenha a função de reserva de valor quando é utilizada:  

A. Na contabilização do valor das existências;  

B. Para medir o valor dos produtos financeiros geradores de dividendos no futuro;  
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C. Para pagar a aquisição de bens com recurso a uma transferência bancária;  

D. Na constituição de um depósito a prazo.   

  

4. Algumas formas de integração económica caracterizam-se, entre outros aspetos, pela existência 

de uma pauta aduaneira exterior comum, aplicada a países terceiros, nas transações comerciais 

de mercadorias. Esta característica está presente:  

A. No mercado comum e na zona de comércio livre;  

B. No mercado comum e na união aduaneira;  

C. Na zona de comércio livre e na união monetária;  

D. Na zona de comércio livre e na união económica.   

  

5. Complete de forma adequada a seguinte afirmação: Em 1957 foi criada a __________ através do 

Tratado de Roma.   

A. União Europeia;    

B. Comunidade Económica Europeia;  C. Associação Europeia de Livre Comércio;   

D. União Económica e Monetária.   

  

6. Diz-se que um país tem uma vantagem comparativa na produção de um bem ou serviço quando:   

A. Opta por se especializar na produção desse bem;  

B. É capaz de produzir esse bem ou serviço de forma mais eficiente que os outros países;  

C. É mais eficiente que os países com os quais estabelece relações comerciais;  

D. Comercializa esse bem ou serviço ao exterior.   

  

7. Os governos dos países que pertencem à União Económica e Monetária:  

A. Têm autonomia para definir a sua política monetária e orçamental;  

B. Não têm autonomia para definir a sua política monetária e orçamental;  

C. Não têm autonomia em matéria de política monetária;  

D. Têm autonomia em matéria de política monetária.   

  

8. São funções do Estado:  

A. Assegurar a obtenção de receitas privadas;  

B. Promover a eficiência, equidade e estabilidade;  
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C. Garantir a maximização do lucro;  

D. Promover a eliminação das desigualdades setoriais.  

  

    

9. O Pacto de Estabilidade e Crescimento: A. Criou o Espaço Económico Europeu;  

B. É um compromisso de disciplina orçamental;  

C. É um compromisso de cooperação nos domínios da justiça e assuntos internos;  

D. Criou um Sistema de Preferências Aduaneiras.  

  

10. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor permite comparar:  

A. A paridade do poder de compra entre duas regiões;  

B. As taxas de inflação entre os EUA, a UE e o Japão; C. As taxas de inflação dos países da União 

Europeia;  

D. As taxas de juro de dois mercados diferentes.  

  

11. A partir de 1 de janeiro de 2007, passaram a fazer parte da União Europeia os seguintes dois 

países:  

A. Bulgária e Roménia;  

B. Croácia e Republica Checa;  

C. Polónia e Lituânia;  

D. Áustria e Chipre.  

  

12. Das afirmações abaixo indicadas, identifique a afirmação que está incorreta:  

A. O euro é a moeda oficial de 19 países dos 28 países da UE;  

B. O euro é a moeda oficial de 18 países dos 28 países da UE;  

C. O saldo comercial é a diferença entre as exportações e as importações;  

D. A balança comercial está incluída na balança corrente.  

    

Grupo II (4,5 valores)  

Considere a seguinte informação estatística, publicada pelo INE, para a economia portuguesa 

referente aos anos 2007 e 2017 (os valores estão expressos em milhões de euros, a preços 
correntes):  

   2007  2017  
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PIB a preços de mercado  ?  193072  

Consumo Privado  113713  125634  

Consumo Público  34681  33934  

Investimento  40483  ?  

Exportações   54405  83239  

Importações   67814  81251  

  

Determine:  

1. O PIB a preços de mercado no ano de 2007. (0,75 valor)  

2. O Investimento no ano de 2017. (0,75 valor)  

3. O Saldo da Balança Comercial em 2007 e 2017 e interprete economicamente a evolução 

registada. (1 valor)  

4. A Taxa de Cobertura em 2007 e 2017 e interprete economicamente a evolução registada (1 

valor)  

5. A taxa de crescimento do Consumo Privado entre 2007-2017. (1 valor)  

Grupo III (4,5 valores)  

Considere a seguinte informação relativa ao mercado do Bem X.   

  

Preço unitário 

(unidades monetárias)  

Quantidade Procurada 

(unidades)  

Quantidade Oferecida 

(unidades)  

100  50  150  

75  100  100  

50  150  50  

1. Apresente o ponto de equilíbrio e justifique a sua resposta. (0,75 valor)  

2. Qual é o preço de mercado em que se verifica uma situação de Excesso de Procura? Porquê? 

(0,75 valor)  

3. Suponha que o preço do Bem Y (Complementar do Bem X) diminui. Quais as consequências que 

essa alteração implica no equilíbrio de mercado do Bem X? Represente graficamente. (1,5 

valores)  

4. Identifique uma causa que provoque um deslocamento paralelo da curva da oferta para a 

esquerda? Explique o seu raciocínio (1,5 valores)  

  

    



  

  
UTAD | Prova Específica de Economia - 3 de julho de 2020    5  
  

Grupo IV (2,5 valores)  

Os diretores executivos de uma determinada empresa produtora de pão, que utiliza no seu processo 

produtivo apenas capital e trabalho, estão a avaliar os níveis de produção da semana passada, cujos 

resultados estão apresentados no quadro abaixo. Nesse quadro, foi considerado constante o número 

de máquinas e variável o número de trabalhadores.  

  

Trabalhadores  Quantidade produzida  

1  50  

2  150  

3  282  

4  448  

5  580  

6  648  

7  700  

  

1. Qual o número de trabalhadores que permite atingir o valor máximo da produtividade marginal 

do trabalho? (1,25 valores)  

2. Diga o significado de lei dos rendimentos marginais decrescentes. Quando é que se verifica essa 

lei no processo produtivo apresentado anteriormente. (1,25 valores)  

  

Grupo V (2,5 valores)  

Considere os seguintes dados relativos ao mercado de trabalho português em 2017 disponíveis no 
site da Pordata.  

   Total  Masculino  Feminino  

População ativa (indivíduos)  5 219 400  2 666 500  2 552 900  

População desempregada  
(indivíduos)   462 800  224 200  238 700  

Taxa de desemprego   8.9  ?  ?  

1. Explique os conceitos de população ativa e inativa. (1,25 valores)   

2. Calcule a taxa de desemprego por sexo (masculina e feminina) e interprete. (1,25 valores)   


