
REFERENCIAL DA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADES 

ECONOMIA 

CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL  

Apoio à Gestão 
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Venda de Produtos e Serviços do Desporto 

Introdução 

De acordo com o Artigo 15.º do Regulamento dos Cursos Técnicos Superiores 

Profissionais no Instituto Politécnico de Santarém as provas incidem sobre 

conhecimentos e competências considerados indispensáveis ao ingresso e progressão 

nos cursos da respetiva escola e englobam: 

a) Uma prova de redacção, que visa a avaliação da capacidade de expressão 

escrita do candidato; 

b) Uma prova específica, que visa avaliar o domínio de conteúdos considerados 

imprescindíveis para o ingresso no curso tendo como referencial os conhecimentos e 

aptidões correspondentes ao nível do ensino secundário. 

PROVA DE REDACÇÃO 

Na prova de redacção pretende-se avaliar a capacidade de sintetizar textos, essencial 

na aquisição de conhecimentos e a capacidade de expor temas de forma planificada e 

coerente. 

PROVA ESPECÍFICA DE ECONOMIA 

Na prova específica de Economia os principais temas a considerar serão: 

I – INTRODUÇÃO 
 
1. A actividade económica e a Ciência Económica 
1.1. Realidade social e Ciências Sociais 
1.2. Fenómenos sociais e fenómenos económicos 
1.3. A Economia como ciência – objecto de estudo 
1.4. A actividade económica e os agentes económicos 
 
II – ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 
2. Necessidades e consumo 



2.1. Necessidades – noção e classificação 
2.2. Consumo – noção e tipos de consumo 
2.3. Padrões de consumo – diferenças e factores explicativos 
2.4. Evolução da estrutura do consumo em Portugal e na União Europeia 
2.5. A Sociedade de Consumo 
2.6. Consumerismo e responsabilidade social dos consumidores 
2.7. A defesa dos consumidores em Portugal e na União Europeia 
 
3. A produção de bens e de serviços 
3.1. Bens – noção e classificação 
3.2. Produção e processo produtivo. Sectores de actividade económica 
3.3. Factores de Produção – noção e classificação 
3.3.1. Os Recursos Naturais 
3.3.2. O Trabalho. A situação em Portugal e na União Europeia 
3.3.3. O Capital – noção e tipos de capital 
3.4. A combinação dos factores de produção 
 
 
4. Comércio e moeda 
4.1. Comércio – noção e tipos 
4.2. A evolução da moeda – formas e funções 
4.3. A nova moeda portuguesa – o Euro 
4.4. O Preço de um bem – noção e componentes 
4.5. A Inflação – noção e medida 
4.6. A inflação em Portugal e na União Europeia 
 
5. Preços e mercados 
5.1. Mercado – noção e exemplos de mercados 
5.2. O mecanismo de mercado 
5.2.1. A procura e a lei da procura 
5.2.2. A oferta e a lei da oferta 
5.3. Estrutura dos mercados 
 
 
6. Rendimentos e repartição dos rendimentos 
6.1. A actividade produtiva e a formação dos rendimentos 
6.2. A repartição funcional dos rendimentos 
6.3. A repartição pessoal dos rendimentos 
6.4. A redistribuição dos rendimentos 
6.5. As desigualdades na repartição dos rendimentos em Portugal e na 
União Europeia 
 
 
7. Poupança e investimento 
7.1. A utilização dos rendimentos – o Consumo e a Poupança 
7.2. Os destinos da poupança. A importância do Investimento 



7.3. O financiamento da actividade económica – auto financiamento e o financiamento 
externo 
7.4. O investimento em Portugal e o investimento português no estrangeiro 
 
 
 
III – A CONTABILIZAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA 
 
8. Os agentes económicos e o circuito económico 
8.1 O circuito económico 
8.2 O equilíbrio entre Recursos e Empregos 
 
9. A Contabilidade Nacional 
9.1. Noção de Contabilidade Nacional 
9.2. Conceitos necessários à Contabilidade Nacional 
9.3. Ópticas de cálculo do Valor da Produção 
9.3.1 Cálculo do valor da produção pela Óptica do Produto 
9.3.2 Cálculo do valor da produção pela Óptica do Rendimento 
9.3.3 Cálculo do valor da produção pela Óptica da Despesa 
9.4 Limitações da Contabilidade Nacional 
9.5 As Contas Nacionais Portuguesas 
 
IV – A ORGANIZAÇÃO ECONÓMICA DAS SOCIEDADES 
 
10. Relações económicas com o Resto do Mundo 
10.1. A necessidade e a diversidade de relações internacionais 
10.2. O registo das relações com o Resto do Mundo – a Balança de 
Pagamentos 
10.2.1 A Balança Corrente 
10.2.2 A Balança de Capital 
10.2.3 A Balança Financeira 
10.3. As políticas comerciais e a organização do comércio mundial 
10.4. As relações de Portugal com a União Europeia e com o Resto do 
Mundo 
 
11. A intervenção do Estado na economia 
11.1. Funções e organização do Estado 
11.2. A intervenção do Estado na actividade económica 
11.2.1 Funções económicas e sociais do Estado 
11.2.2 Instrumentos de intervenção económica e social do Estado 
11.3 As políticas económicas e sociais do Estado português 
 
12. A economia portuguesa no contexto da União Europeia 
12.1 Noção e formas de integração económica 
12.2 O processo de integração na Europa 
12.3 Desafios da UE na actualidade 
12.4 Portugal no contexto da EU 



 

           


