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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: 12-07-2021 

PARTE B 

ECONOMIA 

 
Classificação: Grupo I_________ ; Grupo II_________ 

                                                                                                             
Classificação final:____________ 

                                                                                                             

 

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_________  

                                                                                                             

 

GRUPO I 

1. Qual das seguintes afirmações traduz o problema fundamental da Economia? 

      (A) Ainda que os recursos disponíveis sejam escassos, se estes forem utilizados 

na máxima eficiência, poderemos eliminar o problema da escassez de recursos e 

satisfazer todas as necessidades. 

      (B) A escassez de recursos só existe devido a estes não serem utilizados com 

eficiência, na sua plenitude, sem desperdícios, porque se o fossem seria possível 

a satisfação plena das necessidades da humanidade. 

      (C) Uma vez que os recursos disponíveis são limitados, mas as necessidades da 

população são ilimitadas, os recursos têm de ser utilizados com eficiência, no 

sentido de maximizar a satisfação das necessidades da humanidade. 

      (D) Mesmo que os recursos disponíveis sejam escassos, se estes forem utilizados 

com eficiência, sem desperdícios, alcançaremos a satisfação plena das 

necessidades da humanidade.  
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2. A família Smith, num determinado ano, dispõe de um rendimento mensal de 2500€ que 

reparte entre despesas de consumo e poupança. Num mês típico, o total de despesas 

de consumo desta família é 1500€, distribuídos de acordo com a informação do quadro 

seguinte: 

Despesas mensais de consumo da família Smith (euros) 

Alimentação e bebidas não alcoólicas 600 

Vestuário, calçado e objetos de uso pessoal 225 

Habitação e despesas de água, gás e eletricidade 400 

Saúde 150 

Lazer 75 

Outras 50 

 

Com base nesta informação, podemos dizer que o coeficiente orçamental em despesas de 
alimentação e bebidas não alcoólicas, da família Smith é: 

 

      (A) 40% 

      (B) 24% 

      (C) 600% 

      (D) 10% 

 

3. Os bens vendidos por um número muito elevado de empresas, que operam num 

determinado mercado, são percecionados pelos consumidores como tendo diferenças 

entre si. Assim, podemos considerar que a estrutura desse mercado é: 

      (A) de concorrência monopolística. 

      (B) monopolista. 

      (C) oligopolista. 

      (D) de concorrência perfeita.  
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4. Constitui um exemplo de investimento, realizado por: 

      (A) uma família, o pagamento da propina para frequentar o ensino superior. 

      (B) uma família, a pagamento de uma viagem ao estrangeiro para realizar um 

curso de inglês. 

      (C) uma empresa, a compra de um equipamento para a sua linha de produção de 

viaturas elétricas.  

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

trabalhadores.  

 

5. Qual dos seguintes é um exemplo de um imposto direto?  

      (A) Imposto Municipal Sobre Imóveis. 

      (B) Imposto do Selo. 

      (C) Imposto Sobre Produtos Petrolíferos.  

      (D) Imposto sobre o Valor Acrescentado.  

 

6. A instituição __________________ é órgão legislativo da União Europeia.  

      (A) Comissão Europeia. 

      (B) Parlamento Europeu. 

      (C) Conselho Europeu.  

      (D) Comité Económico e Social.  

 

7. Crescimento e desenvolvimento são dois conceitos equivalentes. Esta afirmação é:  

      (A) Verdadeira, porque o desenvolvimento tem sempre por base um crescimento 

económico elevado. 

      (B) Falsa, porque um país pode apresentar progressos na área económica sem 

que estes se tenham repercutido nos domínios social, demográfico e cultural. 

      (C) Verdadeira, porque quando há crescimento, há desenvolvimento.  

      (D) Falsa, porque pode haver desenvolvimento sem crescimento económico. 
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Classificação obtida: Grupo II_________  

                                                                                                             

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. Suponha que o gráfico inferior representa o comportamento da procura (D) e da oferta 

(S) do bem X, num mercado de concorrência perfeita, num dado período de tempo. 

 

1.1. Explicite três das principais características de um mercado de concorrência perfeita. 

1.2. Apresente, justificando, dois fatores que poderiam ter levado à deslocação da curva 

da procura de X, de D1 para D2. 

 
2. De acordo com estimativa disponibilizada pelo Eurostat, o contexto de deflação 

mantinha-se na Zona Euro, em dezembro de 2020. 

Por sua vez, segundo destaque do Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de 

preços no consumidor (IPC) registou em Portugal, em dezembro de 2020, uma variação 

homóloga de -0,2%, taxa idêntica à observada em novembro. Em termos mensais, o 

IPC apresentou uma variação de -0,1% em dezembro (-0,3% no mês anterior). 

Baseado em Eurostat; Newsrelease/Euroindicators; 20 de janeiro de 2021 
e INE; Destaque/Índice de Preços no Consumidor; 13 de janeiro de 2021 

 

2.1. Distinga deflação de desinflação.  

2.2. Com base no IPC, indique o significado e diga como é determinada a taxa de inflação 

mensal e a taxa de inflação homóloga, para dezembro de 2020.  
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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 

 


