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INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

PROVAS ESPECIALMENTE ADEQUADAS DESTINADAS A
AVALIAR A CAPACIDADE PARA A FREQUÊNCIA DO ENSINO

SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS

PROVA DE ECONOMIA

15/0612019

Esta prova destina-se a avaliar a capacidade dos Maiores de 23 para a
frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Santarém

1. A prova é constituída por dois grupos de resposta obrigatória.

2. A duração da prova é de 90 minutos (com 15 minutos de
tolerância).

3. Só pode utilizar, para a elaboração das suas respostas e para efetuar
rascunhos, as folhas distribuídas pelo(s) docente(s) vigilante(s).

4. Não é autorizada a utilização de corretor, dicionário ou ferramentas de
natureza eletrónica.

5. Utilize caneta de tinta azul ou preta.

6. Deverá disponibilizar ao(s) docente(s) vigilante(s) um documento
válido de identificação (SI; CC; Passaporte).



GRUPO 1
(Cotações: 16 x 1,0 = 16.0 valores)

1- é a parte do rendimento que não foi gasto no imediato e no consumo:

A .. .A poupança.
B .. .0 investimento.
C . . .0 subsídio.
D .. .0 crédito.

2- Os bens

_______

existem em quantidades ilimitadas e não necessitam de moeda para
os obter.

A ... Livres.
B ... Económicos.
C ... Raros.
D ... Supérfluos.

________________

é a atividade económica que intermedia a produção e o consumo,
colocando os bens à disposição dos consumidores.

A ... A produtividade média.
B ... O comércio.
C ... O lucro.
o ... O Estado.

4- A taxa de atividade calcula-se com base na população ativa e na população

A ... estrangeira.
B ... inativa.
C ... desempregada.
D ... total.

5- O índice de preços tio consumidor constitui uma das medidas

A ... da inflação.
B ... do desemprego.
C ... do produto interno bruto.
D ... dos rendimentos recebidos do resto do mundo.

6- A existência de poucas empresas no mercado é uma das caracteristicas:

A ... do monopólio.
B ... do oligopólio.
C ... da concorrência perfeita.
O ... da concorrência monopolística.



7- Indique qual das seguintes afirmações é falsa:

A ... O problema da escassez constitui o problema central da Economia.
B ... Agente económico é qualquer indivíduo ou entidade que participe na atividade

económica exercendo pelo menos uma função económica.
C ... Os recursos que dispomos são ilimitados, tal corno as nossas necessidades.
D ‘\ Microeconomia esiLida o comportamento dos agentes económicos como unidades

individuais.

8- Indique qual das seguintes afirmações é falsa:

A ... A moeda é um bem de aceitação generalizada que expressa o valor dos bens.
funcionando como intennediário das trocas.

B ... E excmplo de custos variáveis de urna empresa. os encargos com o aluguer das
instalações.

C ... Para a compreensão dos fenómenos económicos é necessário a participação dc
várias ciências.

D ...A redLlçào da taxa de juro pode ser um incentivo ao crédito.

9- A instituição é o órgão legislativo da União Europeia.

A .. Comissão Europeia.
B ... Parlamento Europeu.
C ... Conselho Europeu.
O ... Comité Económico e Social.

10- Em 1957 foi criada a através do Tratado de Roma.

A ... União Europeia.
H .. Zona Monetária Europeia.
C ... União Económica e Monetária.
D ... Comunidade Económica Europeia.

li - Indique a forma de integração económica caracterizada por ausência de uma pauta
aduaneira comum em relação a países terceiros:

A ... União Económica e Monetária.
B ... União Aduaneira.
C ... Mercado Comum.
D ... Zona de Comercio Livre.



12- Com a adesão de Portugal e Espanha a Comunidade Económica Europeia (1986), esta
(C.E.E.), passou a ser composta por:

A ... 12 países.
13 ... 15 países.
C ... 10 países.
D ... 25 países.

13- Ao longo da sua construção a União Europeia procedeu a diversos alargamentos. Em
1973 aderiram à então Comunidade Económica Europeia:

A ... Áustria. Finlândia e Reino Unido.
13 ... Finlândia, Irlanda e Suécia.
C ... Dinamarca, Irlanda e Finlândia.
D ... Dinamarca, Irlanda e Reino Unido.

14- Considerando as diferentes formas de integração económica existentes, indique por
qual começou o processo de integração europeu:

A ... União Aduaneira.
13 ... Mercado Comum.
C ... Zona de Comercio Livre.
O ... Sistema de Preferências Aduaneiras.

15- Em 01 de janeiro de 1999, onze dos quinze estados-membros passaram a fazer parte
da zona euro. Os três estados-membros que optaram por não adotar a moeda única foram:

A .... Áustria, Dinamarca e Grécia.
B ... Dinamarca, Reino Unido e a Suécia.
C ... Austria, Dinamarca e Finlândia.
D ... Dinamarca, Finlândia e Grécia.

16- O Tratado que instituiu a União Europeia cm 1992 foi:

A ... Tratado de Lisboa.
B ... Tratado de Maastricht.
C ... Tratado de Amesterdão.
D ... Tratado de Roma.



GRUPO II

“O salário no é o único rendimento recebido pelas famílias. Nem todas as famílias
sâo assalariadas e existem várias outras fontes de rendimento,”

Dicionário de Economia, Plátano Edições Técnicas (adaptado.)

a) Diga o que entende por repartição funcional dos rendimentos e caracterize as “várias
outras fontes de rendimento” a que o texto se refere. (máximo 20 linhas).

(Cotação: 1 valor)

b) A Curva de Lorenz e o Rendimento Nacional per capita são duas medidas de
desiguafrlade da repartição de rendimentos. Explique em que consiste cada uma dessas
medidas. (máximo 20 linhas).

(Cotação: 1 va[or)

2- A criação da união económica e monetária (nem.) tornou-se irreversível com a
assinatura do Tratado de Maastricht. Segundo este, identifique e caracterize as fases
em que decorreu a criação da u.e.m..

(Máximo 20 Enhas) (Cotação: 2.0 valor)


