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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Economia A

11.º ou 12.º Anos de Escolaridade

Prova 712/1.ª Fase 10 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos

2008

VERSÃO 1

Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova.

A ausência dessa indicação implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens do

Grupo I.
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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Pode utilizar máquina de calcular do tipo não alfanumérico não programável.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e/ou dos itens, bem como as respectivas respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se apresentar mais do que uma resposta a um

mesmo item, apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.
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Para responder aos itens de escolha múltipla (Grupo I), escreva, na folha de respostas,

•  o número do item;

•  a letra identificativa da alternativa correcta.

Nos itens de resposta aberta com cotação igual ou superior a 15 pontos e que impliquem a produção

de um texto, o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa representa cerca de 10% da

cotação.

As cotações dos itens encontram-se na página 10.



I

1.  De uma forma simplificada, pode afirmar-se que o objecto de estudo da Ciência Económica é o
problema...

A. ... da escolha num contexto de escassez de recursos.

B. ... do crescimento demográfico nos países em desenvolvimento.

C. ... da evolução tecnológica no contexto da mundialização.

D. ... do desequilíbrio ambiental nos países desenvolvidos.

2.  Consumismo e consumerismo são conceitos diferentes. Podemos associar o consumerismo...

A. ... às práticas que tornam os consumidores dependentes da publicidade.

B. ... aos movimentos e organizações de defesa dos consumidores.

C. ... aos comportamentos impulsivos e irracionais dos consumidores actuais.

D. ... às medidas promotoras do consumo em massa.

3.  Os bens podem ser classificados em bens materiais e bens imateriais ou serviços. Constitui
exemplo de uma empresa produtora de bens materiais uma empresa...

A. ... seguradora.

B. ... transportadora.

C. ... agrícola.

D. ... publicitária.

4.  São considerados tipos de moeda...

A. ... o papel-moeda e os cheques.

B. ... as notas de banco e os cartões de débito.

C. ... as notas de banco e os cartões de crédito.

D. ... o papel-moeda e a moeda escritural.

5.  Numa situação de oligopólio...

A. ... a oferta é superior à procura.

B. ... a procura é superior à oferta.

C. ... existe um número reduzido de vendedores.

D. ... existe um único vendedor.
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6.  A curva da oferta de um bem representa...

A. ... o preço que os compradores estão dispostos a pagar aos vendedores, para cada quantidade

alternativa.

B. ... o preço que os vendedores praticam, de facto, no mercado, em função da procura existente.

C. ... as quantidades desse bem que os vendedores estão dispostos a vender, para cada preço

alternativo.

D. ... as quantidades desse bem que os compradores adquirem aos vendedores, ao preço de equilíbrio.

7.  O leque salarial é um indicador...

A. ... do nível dos salários reais.

B. ... de desigualdade nos salários.

C. ... de relação entre salários de diferentes países.

D. ... do valor do salário médio.

8.  A remuneração que os proprietários recebem por cederem terrenos para a actividade produtiva
designa-se por...

A. ... salário.

B. ... lucro.

C. ... juro.

D. ... renda.

9.  Uma empresa produtora de tecidos contraiu um empréstimo num banco do seu país, para comprar
novo equipamento. A empresa...

A. ... recorreu ao crédito bancário.

B. ... efectuou um investimento externo.

C. ... recorreu a um financiamento interno.

D. ... efectuou uma operação de câmbio.

10. É exemplo de um fluxo...

A. ... o rendimento recebido num dado ano pelas famílias.

B. ... o stock de matérias-primas detido pelas empresas.

C. ... a taxa de juro dos depósitos efectuados pelas famílias.

D. ... o material de transporte usado pelas empresas.

11.  O valor acrescentado de uma empresa corresponde...

A. ... à diferença entre o valor da produção e o valor dos consumos intermédios.

B. ... ao lucro realizado pela empresa, depois de descontados os impostos directos.

C. ... à soma dos salários pagos aos trabalhadores com o valor dos encargos sociais.

D. ... ao valor de todos os consumos intermédios realizados pela empresa.
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12.  Para a Contabilidade Nacional, o território económico de um país...

A. ... coincide com o seu território terrestre.

B. ... inclui as suas águas territoriais.

C. ... exclui as suas embaixadas no estrangeiro.

D. ... ignora a existência do seu espaço aéreo.

13.  Em 2007, a Balança de Pagamentos de um determinado país registou os seguintes valores (em
milhões de unidades monetárias):

A Balança Corrente desse país apresentou, em 2007, um...

A. ... défice de 5 milhões de unidades monetárias.

B. ... superavit de 75 milhões de unidades monetárias.

C. ... défice de 10 milhões de unidades monetárias.

D. ... superavit de 5 milhões de unidades monetárias.

14.  A taxa de câmbio expressa a relação de troca entre...

A. ... as moedas de dois países.

B. ... os preços de dois produtos.

C. ... as importações e as exportações.

D. ... os bens e a moeda em circulação.

15.  Numa situação de défice das contas do Estado, um aumento de impostos, permanecendo tudo o
resto constante, levará...

A. ... à diminuição do défice orçamental.

B. ... ao crescimento da dívida pública.

C. ... ao aumento das taxas de juro.

D. ... à manutenção do saldo orçamental.

Créditos Débitos

Balança de Mercadorias 300 400

Balança de Serviços 175 150

Balança de Rendimentos 130 125

Balança de Transferências Correntes 185 110

Balança de Capital 115 120
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16.  Com a política de redistribuição do rendimento, o Estado pretende...

A. ... receber impostos pagos pelas famílias.

B. ... atenuar a desigualdade na repartição do rendimento.

C. ... obter receitas para fazer face às suas despesas.

D. ... eliminar qualquer desigualdade de rendimentos.

17.  Um processo de integração económica entre dois ou mais países implica, usualmente,...

A. ... um aumento dos saldos das suas balanças de mercadorias.

B. ... uma diminuição dos saldos das suas balanças de mercadorias.

C. ... um aumento da interdependência das respectivas economias.

D. ... uma diminuição da interdependência das respectivas economias.

18.  Uma união aduaneira, para além da livre circulação de mercadorias, exige a...

A. ... adopção de políticas económicas e monetárias comuns.

B. ... existência de uma pauta aduaneira comum para os bens importados de países terceiros.

C. ... livre circulação de serviços, pessoas e capitais.

D. ... ausência de direitos aduaneiros sobre os bens importados de países terceiros.
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II

O aumento do poder de compra, em consequência do acréscimo do rendimento das famílias, e

a redução da taxa de poupança incrementaram e diversificaram os níveis de consumo.

Por outro lado, as profundas alterações socioeconómicas verificadas nas últimas décadas, um

pouco por todo o mundo, contribuíram decisivamente para mudar os padrões de consumo das

populações. De facto, a evolução dos estilos de vida, a par do aumento do rendimento, conduziram

à assimilação de novos hábitos de compra de bens e serviços que, numa sociedade consumista,

se caracterizam, cada vez mais, pela procura de espaços comerciais com uma escolha variada e

com horários alargados, que respondam às alterações das preferências e das necessidades dos

consumidores.

Relativamente aos diferentes tipos de comércio, constata-se que os mais jovens preferem as

formas de comércio mais modernas; pelo contrário, os mais idosos ainda preferem formas de

comércio mais tradicionais.

GEE, Ministério da Economia (adaptado)

1. O primeiro parágrafo do texto refere a poupança das famílias.

Indique dois dos diferentes destinos possíveis para essa poupança.

2. No segundo parágrafo do texto, são referidos diferentes factores que podem influenciar as decisões de

consumo das famílias. 

Explique três desses factores referidos no segundo parágrafo do texto.

3. O comércio, a armazenagem e o transporte são actividades que integram a distribuição.

Apresente três aspectos que justifiquem a importância da distribuição para os consumidores.

4. O quadro que se segue diz respeito a uma empresa produtora de bicicletas que foi contratando,

sucessivamente, no período de Janeiro a Maio, novos trabalhadores, mantendo constante o factor capital.

Justifique, com base nos valores do quadro, que, na situação referida, se verifica a Lei dos Rendimentos

(Marginais) Decrescentes (apresente os cálculos necessários).

Mês
N.º de

trabalhadores
N.º de bicicletas

produzidas

Produtividade
marginal do

trabalho
(bicicletas por

trabalhador)

Janeiro 15 100
______

Fevereiro 20 150 10

Março 25 300 30

Abril 30 350 ?

Maio 35 375 ?
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III

O aumento dos custos das matérias-primas e da energia, por um lado, e a manutenção de um

crescimento sustentado dos custos do trabalho, por outro, afectaram negativamente a produção

nacional, em 2005.

Enquanto os sectores dos serviços e da energia continuaram a crescer a um ritmo superior ao

do PIB, nos restantes sectores de actividade tal não se verificou.

O crescimento da actividade no sector dos serviços foi determinado, em larga escala, pelo forte

dinamismo das actividades financeiras, em todos os seus subsectores, designadamente, a banca,

os seguros e outros intermediários financeiros.

O quadro que se segue apresenta dados relativos à evolução do PIB em Portugal, em 2004 e

em 2005.

Valor Acrescentado Bruto por Ramo de Actividade

Taxas de variação real, em percentagem

Banco de Portugal, Relatório Anual de 2005 (adaptado)

1. Explique, com base no texto e nos valores do quadro, como evoluiu a produção nacional em 2005, tendo

em atenção:

– os factores que influenciaram essa evolução;

– o comportamento dos diferentes ramos de actividade.

2. Explicite o sentido da afirmação que se segue.

«O método dos valores acrescentados, utilizado no cálculo do Produto, evita o problema da múltipla

contagem.»

3. Explique as consequências de uma desvalorização da moeda de um país na sua Balança de Mercadorias.

FIM

2004 2005

Agricultura, silvicultura e pescas – 0,1 – 7,4

Indústria extractiva 2,2 – 6,7

Indústria transformadora 0,4 – 1,5

Electricidade, gás e água 5,7 5,4

Construção – 1,9 – 5,2

Serviços 1,9 1,5

PIB 1,1 0,3
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COTA ÇÕES

I

1. a 18. ............................................................ (18 × 5) ................................. 90 pontos

90 pontos

II

1.  ................................................................................................................... 10 pontos

2.  ................................................................................................................... 15 pontos

3.  ................................................................................................................... 15 pontos

4.  ................................................................................................................... 20 pontos

60 pontos

III

1.  ................................................................................................................... 20 pontos

2.  ................................................................................................................... 15 pontos

3.  ................................................................................................................... 15 pontos

50 pontos

TOTAL ........................................................... 200 pontos
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