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Grupo I 

Indique, justificando, a alternativa correcta, sabendo que apenas uma das alternativas 

propostas está correcta (a alternativa correcta vale 0,5 valores, a justificação vale 1 valor em 

cada resposta).  

NÃO É PERMITIDO ALTERAR A ORDEM DAS QUESTÕES 

1. Os modelos económicos centram-se no seguinte pressuposto: 
a) O consumo dos bens livres, como a água dos rios e o ar não poluído, não se paga; 
b) A utilidade marginal que retiramos do consumo dos bens é sempre negativa; 
c) Os agentes económicos são racionais;   
d) Nenhuma das anteriores. 
 
2. Quando escolhemos um bem em detrimento de outro: 
a) Suportamos um custo financeiro, sempre; 
b) Não suportamos qualquer custo pois fazemos a nossa opção em consciência; 
c) Suportamos um custo de oportunidade;   
d) Nenhuma das anteriores. 
 
3. Qual das locuções latinas seguintes tem relevância no estudo da economia: 
a) Mutatis mutandis; 
b) Coeteris paribus; 
c) Carpe diem; 
d) Mare nostrum. 
 
4. Historicamente, a abordagem Keynesiana está na origem da : 
a) Inflação galopante; 
b) Taxa de juro deslizante; 
c) Análise Macroeconómica; 
d) Análise Microeconómica. 
 
5. Em contabilidade nacional, o cálculo do PIB: 
a) Tem por base o valor da despesa interna; 
b) Tem por base o valor da produção interna; 
c) Tem por base o valor do rendimento interno; 
d) Todas as anteriores. 
 
6. A função poupança traduz: 
a) A relação entre consumo e rendimento disponível; 
b) A relação entre consumo e investimento; 
c) A propensão dos consumidores para gastar em bens importados; 
d) Nenhuma das anteriores. 
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7. O défice orçamental e a dívida pública: 
a) São conceitos que só são usados pela Troika; 
b) São conceitos diferentes mas interligados; 
c) Só existem numa economia sem Estado; 
d) Referem-se  ao mesmo conceito. 
 
 
8. Se a balança comercial portuguesa registar um coeficiente de cobertura de 120%: 
a) O valor das exportações de mercadorias é superior ao das importações; 
b) O valor das exportações de serviços é superior ao das importações; 
c) Esse coeficiente só existe na balança financeira; 
d) A economia portuguesa está tecnicamente falida. 
 
9. A taxa de juro traduz: 
a) A vontade dos consumidores em comprar bens importados; 
b) A intenção dos bancos centrais em financiar a compra de dívida pública; 
c) O custo de oportunidade de deter moeda; 
d) O desequilíbrio da balança de rendimentos. 
 
10. A imposição de um preço máximo superior ao preço de equilíbrio de mercado: 
a) Não tem nenhuma consequência sobre o equilíbrio de mercado; 
b) Gera um efeito de racionamento do bem em causa; 
c) Provoca um aumento da quantidade procurada; 
d) Nunca pode acontecer. 
 
 

Grupo II 

Comente, de forma fundamentada, somente duas das frases seguintes (2,5 valores cada 

questão, máximo 15 linhas).  

A. “As operações de Open Market podem ajudar a estimular a economia.” 

B. “ A medição do PIB a preços correntes pode não fornecer uma imagem fiel da performance 

económica de um dado território.” 

C. “O Consumo privado tem um papel fundamental no funcionamento da Economia devido 

ao efeito multiplicador. ” 

D.   “No mundo real, nenhuma economia está efectivamente de acordo com  o ideal de 

funcionamento contínuo da mão invisível. (...) Por isso,   nenhum governo em nenhuma 

parte do mundo (...) se mantém totalmente  afastado da economia." (Samuelson & 

Nordhaus, 2005: p. 35). ” 

E. “A classificação dos bens económicos sugere que face a um aumento do preço da 

Superbock haverá um aumento da quantidade procurada de Sagres e de rolhas de 

cortiça.” 

 


