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

Pode utilizar calculadora do tipo não alfanumérico, não programável.

Não é permitido o uso de corretor. 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 dos itens, bem como as respetivas respostas. 
As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com 
zero pontos.

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.

Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas:

•  o número do item;

•  a letra que identifica a única opção escolhida.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.
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No caso da folha de rosto levar texto, 
colocar numa caixa só a partir desta guia

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO
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GRUPO I

Na resposta a cada um dos itens deste grupo, selecione a única opção correta.

Escreva, na folha de respostas,
•  o número do item;
•  a letra que identifica a única opção escolhida.

1. Uma empresa agrícola cultiva morangos nas suas estufas. A atividade desenvolvida pela empresa no 
cultivo de morangos integra-se na atividade económica designada por

 (A) distribuição e faz parte do agente económico Sociedades não Financeiras.

 (B) distribuição e faz parte do agente económico Sociedades Financeiras.

 (C) produção e faz parte do agente económico Sociedades Financeiras.

 (D) produção e faz parte do agente económico Sociedades não Financeiras. 

2. A iluminação das ruas de uma cidade satisfaz uma necessidade

 (A) coletiva.

 (B) individual.

 (C) pública.

 (D) privada.

3. Os Quadros 1 e 2 apresentam dados relativos à população e à estrutura do emprego de um dado país, 
em 2012.

Quadro 1

População do país
(em indivíduos)

População total 10 000

População inativa 2 000

Desempregados 0

Domésticos(as) 500

Quadro 2

Emprego por sector de atividade
 (em % do total da população empregada)

Sector primário 25

Sector secundário 55

 

De acordo com os dados apresentados nos Quadros 1 e 2, podemos concluir que, nesse país, em 2012,

 (A) o sector terciário empregava 2000 indivíduos. 

 (B) o sector secundário empregava 5500 indivíduos.

 (C) o sector terciário empregava 1600 indivíduos.

 (D) o sector secundário empregava 4125 indivíduos.
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4. Para aumentar a produção, uma empresa produtora de bombons contratou mais dois pasteleiros e adquiriu 
mais duas batedeiras e um forno. As novas batedeiras utilizadas pela empresa são consideradas capital

 (A) técnico fixo.

 (B) técnico circulante.

 (C) financeiro.

 (D) comercial.

5. O Quadro 3 apresenta a evolução do Índice de Preços no Consumidor num determinado país, no período 
de 2010 a 2012.

Quadro 3

Evolução do Índice de Preços no Consumidor
(taxa de variação média anual em %)

2010 2011 2012

4,0 10,0 – 5,0

Com base no Quadro 3, e considerando 2010 como ano base, podemos afirmar que o Índice de Preços 
no Consumidor em 2012 foi

 (A) 110,0.

 (B) 104,5.

 (C) 95,0.

 (D) 95,7.

6. Considere que, em 2012, o mercado dos limões, num dado país, apresentava as condições de um 
mercado de concorrência perfeita. Então, nesse mercado,

 (A) os compradores e os vendedores podiam individualmente influenciar o preço do bem.

 (B) o produto transacionado entre os intervenientes era diferenciado.

 (C) o acesso de todos os intervenientes à informação sobre o mercado era total.

 (D) os compradores e os vendedores enfrentavam barreiras à entrada e à saída desse mercado.
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7. Na medição das desigualdades verificadas na repartição pessoal dos rendimentos num determinado 
país, num dado ano, utiliza-se, nomeadamente,

 (A) o PIB nominal.

 (B) o rendimento interno.

 (C) a lei de Engel.

 (D) a curva de Lorenz.

8. Mensalmente, o João guarda, em sua casa, uma parte do seu rendimento disponível para, no final do 
ano, adquirir um computador para realizar os seus trabalhos escolares. Então, a poupança realizada 
mensalmente pelo João tem como destino a constituição de

 (A) uma colocação financeira.

 (B) um entesouramento.

 (C) uma repartição económica.

 (D) um investimento.

9. As unidades institucionais que fornecem serviços não mercantis (não comercializáveis) para consumo 
individual e que têm como recursos principais, entre outros, as contribuições voluntárias de outros 
sectores institucionais são integradas, de acordo com a Contabilidade Nacional, no sector institucional

 (A) Sociedades de Capital de Risco.

 (B) Sociedades não Financeiras.

 (C) Instituições sem Fim Lucrativo ao Serviço das Famílias.

 (D) Instituições Particulares e Públicas de Segurança Social.

10. Uma empresa de construção civil, com capital social detido por dois sócios de nacionalidade espanhola, 
desenvolve a sua atividade em Portugal há três anos. Recentemente, construiu uma estrada nos Açores 
durante seis meses. Então, podemos considerar que a empresa é uma

 (A) unidade institucional externa, pois a sua sede localiza-se em Portugal, mas os seus capitais são 
espanhóis.

 (B) unidade institucional residente em Portugal, pois a empresa desenvolve a sua atividade há três anos 
neste país.

 (C) unidade institucional não residente em Portugal, pois os seus dois sócios são de nacionalidade 
espanhola.

 (D) unidade institucional provisória, pois a empresa tem sede em Portugal, mas o período de construção 
da estrada foi de seis meses.
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11. O Quadro 4 apresenta alguns dos agregados das contas nacionais de um dado país, relativos a 2012, 
segundo a ótica da Despesa.

Quadro 4

(em milhões de euros)

Procura interna 190

Despesa nacional 165

Exportações 40

Importações 75

Amortizações 30

Com base no Quadro 4, o valor do saldo dos rendimentos do trabalho, da propriedade e da empresa 
com o Resto do Mundo, desse país, em 2012, foi

 (A) –25 milhões de euros.

 (B) –35 milhões de euros.

 (C) 40 milhões de euros.

 (D) 10 milhões de euros.

12. Em 2012, uma empresa residente no país A transferiu para os seus acionistas, residentes no país B, 
dividendos (lucros distribuídos) no valor de 23 mil euros.

Então, podemos afirmar que, em 2012, esse valor foi registado a débito na

 (A) Balança de transferências correntes do país A.

 (B) Balança de capital do país A.

 (C) Balança de rendimentos do país A. 

 (D) Balança de bens e serviços do país A.

13. No âmbito de uma política comercial, a regulamentação das condições de acondicionamento, rotulagem 
e transporte dos produtos alimentares importados, adotada por um dado país, constitui uma medida

 (A) não equitativa.

 (B) não tarifária.

 (C) anti-dumping.

 (D) livre-cambista.
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14. O Quadro 5 apresenta dados relativos à situação orçamental de um determinado país, em 2012, e dados 
relativos ao PIB desse país, no mesmo ano.

Quadro 5

Défice orçamental em % do PIB 5%

Receitas públicas 50 milhões de euros

PIB 200 milhões de euros

Com base no Quadro 5, podemos afirmar que as despesas públicas, nesse país, em 2012, 
corresponderam a

 (A) 40 milhões de euros.

 (B) 10 milhões de euros.

 (C) 20% do PIB.

 (D) 30% do PIB.

15. Num dado país, existe uma única empresa produtora e distribuidora de pão. Em 2012, essa empresa 
decidiu aumentar o preço do pão em 30%, tendo-se mantido tudo o resto constante. Esta situação levou 
o Estado a intervir, limitando esse aumento a 10%.

Então, podemos afirmar que a intervenção do Estado no mercado do pão desse país possibilitou

 (A) a eliminação de uma externalidade negativa.

 (B) a limitação dos lucros do monopolista.

 (C) o acesso a um bem público.

 (D) o recurso a um bem primário.

16. Constitui exemplo de uma forma de integração económica na América do Norte 

 (A) a NAFTA.

 (B) a ASEAN.

 (C) o MERCOSUL.

 (D) o BIRD.



Prova 712/E. Especial • Página 8/ 14

17. A Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) foi instituída pelo

 (A) Tratado de Roma.

 (B) Tratado de Paris.

 (C) Tratado de Maastricht.

 (D) Tratado de Amesterdão.

18. O alargamento da União Europeia de 15 para 27 Estados-membros colocou alguns desafios à economia 
portuguesa, nomeadamente,

 (A) o aprofundamento do processo de convergência nominal.

 (B) o reforço dos fundos estruturais para a economia portuguesa.

 (C) a redução do comércio com os novos países membros.

 (D) a maior dificuldade na atração de IDE para Portugal. 
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GRUPO II

Os documentos a seguir apresentados referem-se à economia portuguesa em 2010 e em 2011. O Gráfico 1 
apresenta dados sobre a taxa de poupança das Famílias e o Gráfico 2 apresenta o comportamento do Índice 
de Preços no Consumidor (IPC). O Quadro 6 apresenta dados sobre o Rendimento Disponível dos Particulares 
e as suas componentes.
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Quadro 6

Rendimento Disponível dos Particulares

Taxa de variação nominal
(em %)

Peso no total
(em %)

2010 2011 2011

Rendimento Disponível dos Particulares 3,1 –1,0 100,0

Remunerações do trabalho 1,1 –1,2 68,0

Rendimentos de empresas e propriedade 4,7  2,4 30,0

Transferências correntes 3,5 –0,2 32,0

Impostos diretos –1,0 10,0 9,0

Contribuições sociais 0,7 –0,1 21,0

Por memória
Taxa de variação real

(em %)

Rendimento Disponível dos Particulares 1,5 –4,5

Banco de Portugal, Relatório Anual 2011, in www.bportugal.pt
(adaptado) (consultado em janeiro de 2013)

1. Apresente, com base nos documentos, a evolução da taxa de poupança das Famílias em Portugal, em 
2011, face a 2010, relacionando essa evolução com:

–  o comportamento do Rendimento Disponível dos Particulares e as suas componentes;

–  o comportamento do Índice de Preços no Consumidor.
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2. O Gráfico 3 apresenta o comportamento da oferta e da procura no mercado do bem X, de concorrência 
perfeita.

Considere que, inicialmente, o mercado do bem X estava em equilíbrio para um preço de 300 euros e uma 
quantidade transacionada de 20 unidades. A deslocação da curva da oferta da posição A1 para a posição 
A2 originou uma situação de desequilíbrio nesse mercado para o preço de 300 euros.

Gráfico 3
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Explique, a partir do gráfico apresentado, o processo de eliminação do desequilíbrio no mercado do 
bem X, indicando uma razão possível para a deslocação da curva da oferta da posição A1 para a 
posição A2.

3. Leia o texto que se segue.

A longo prazo, a empresa pode decidir aumentar a sua escala de produção. Obviamente, 
esta expansão terá reflexos nos custos de produção. Aumentos na escala de produção resultam 
em economias importantes, pelo menos até determinado nível.

Amaury Patrick Gremaud et al., Introdução à Economia, 2007 (adaptado) 

Explicite o conceito a que o texto se refere, indicando uma possível causa para a ocorrência do fenómeno 
a ele associado.

Comece por identificar esse conceito.

4. Leia o texto que se segue.

Se o proprietário de uma pequena empresa pretender financiar a expansão do seu negócio, 
provavelmente utilizará uma forma de financiamento diferente da utilizada pelo proprietário de 
uma empresa de grande dimensão. O proprietário da pequena empresa terá dificuldade em obter 
financiamento através do mercado de títulos, por isso, para expandir o seu negócio, recorrerá 
ao crédito bancário.

N. Gregory Mankiw, Introdução à Economia, 2001 (adaptado)

Identifique e classifique cada uma das formas de financiamento externo a que o texto se refere.
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GRUPO III

Os documentos a seguir apresentados referem-se à economia portuguesa entre 2000 e 2010. Os Quadros 
7 e 8 apresentam dados, respetivamente, do VAB e do emprego, total e por sectores de atividade. 
O Quadro 9 apresenta dados sobre a produtividade em Portugal.

Quadro 7

VAB total e por sector de atividade, em Portugal

Peso 
(em %)

Taxa de variação
(em %)

2000 2010 2000 a 2010

Total 100,0 100,0 35,7

Agricultura, silvicultura e pesca 3,6 2,3 –13,8

Indústria, construção, energia e água 28,5 23,9 14,0

Serviços 67,9 73,8 47,5

Banco de Portugal, Relatório Anual 2011, in www.bportugal.pt (adaptado)
(consultado em janeiro de 2013)

Quadro 8

Emprego total e por sector de atividade, em Portugal

Peso 
(em %)

Taxa de variação
(em %)

2000 2010 2000 a 2010

Total 100,0 100,0 –0,9

Agricultura, silvicultura e pesca 12,6 10,9 –14,6

Indústria, construção, energia e água 34,5 27,7 –20,5

Serviços 52,9 61,4 15,3

Banco de Portugal, Relatório Anual 2011, in www.bportugal.pt (adaptado)
(consultado em janeiro de 2013)

Quadro 9

Produtividade em Portugal1

Valor da produtividade 
por trabalhador, por ano

(em euros)

Taxa de variação
(em %)

2000 2010 2000 a 2010

Total 22 216 30 417 36,9

Agricultura, silvicultura e pesca 6 334 6 397 1,0

Indústria, construção, energia e água 18 317 26 280 43,5

Serviços 28 569 36 538 27,9

1  A produtividade por pessoa empregada corresponde ao rácio entre o VAB e a população 
empregada.

Banco de Portugal, Relatório Anual 2011, in www.bportugal.pt e INE, Anuário Estatístico 
2002 e 2010, in www.ine.pt (adaptado) (consultados em janeiro de 2013)

1. Explicite, com base nos documentos apresentados, as alterações verificadas na estrutura da economia 
portuguesa, entre 2000 e 2010, considerando o comportamento do VAB, do emprego e da produtividade.
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2. O Quadro 10 apresenta dados sobre a economia de um determinado país, em 2012.

Quadro 10

Taxa de cobertura 80%

Importações de mercadorias 10 000 euros

Consumo total 90 000 euros

Determine, com base no Quadro 10, o valor do saldo da Balança de mercadorias desse país, em 2012.

Apresente as fórmulas usadas e todos os cálculos que efetuar.

3. Leia o texto que se segue.

Quando decidimos utilizar o automóvel para ir para o emprego, consideramos os benefícios 
de o utilizar, como, por exemplo, o tempo que se pode ganhar para chegar ao destino. 
Consideramos também os custos que temos de suportar, como, por exemplo, o combustível 
consumido e o desgaste do carro. Contudo, normalmente, não tomamos em conta, na nossa 
decisão, o facto de, ao deslocarmo-nos de carro, estarmos a contribuir para aumentar o 
trânsito e agravar a poluição. Esses custos sociais, geralmente, não entram na nossa análise 
custo/benefício.

Bernardo Guimarães e Carlos Eduardo Gonçalves, Introdução à Economia, 2010 (adaptado)

Explicite as razões da intervenção do Estado destinada a ultrapassar a falha de mercado a que o texto se 
refere.

Comece por identificar essa falha de mercado.

FIM
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COTAÇÕES

GRUPO I

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

90 pontos

GRUPO II

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

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

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

4.  ........................................................................................................... 10 pontos

60 pontos

GRUPO III

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

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

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

50 pontos

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


