
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tome nota: 

 Para a resolução da prova deverá utilizar as folhas de resolução fornecidas. 

 Cada módulo deverá ser resolvido em folhas separadas.  

 Não se esqueça de preencher o cabeçalho das folhas de resolução.  

 Leia com atenção. Boa sorte. 

 
 
 
 
 

Módulo 1  
(5 valores) 

 

1. De um modo geral, pode-se afirmar que existem três níveis de gestão: institucional, intermédio e 

operacional. Caracterize cada um destes níveis e explique de que modo é que a importância 

relativa das funções de gestão (planeamento, organização, direção e controlo) varia consoante os 

níveis de gestão. (2 valores) 

2. A ferramenta PEST(EL) é uma técnica de planeamento estratégico. Explique a sua utilidade. (1 

valor) 

3. Distinga o ambiente geral do ambiente de tarefa. Em que medida é que o ambiente externo de um 

hospital público é diferente do ambiente externo de uma empresa do setor automóvel. (1 valor) 

4. As empresas podem adotar diferentes tipos de estruturas organizacionais. Caracterize a estrutura 

do tipo funcional, identificando as suas vantagens e limitações. (1 valor)
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Módulo 2  

(15 valores) 
 

Nota: Neste módulo responda apenas às questões de uma das três opções 
(correspondentes às áreas de conhecimento): 

 Opção A – Área de conhecimento de Matemática  

 Opção B – Área de conhecimento de Português  

 Opção C – Área de conhecimento de Economia 

 

Opção A – Área de conhecimento de Matemática 

 

Nas questões seguintes apresente o seu raciocínio de forma clara, indicando todos os 

cálculos que efetuar e todas as justificações necessárias. 

 

1. Resolva a seguinte inequação: 
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Apresente o conjunto de solução na forma de intervalo de números reais. (3 valores) 

 
2. Na tabela abaixo está parte da informação sobre os estudantes da ESTGV que se inscreveram 

para participar numa determinada atividade desportiva. (4 valores) 

Ano do curso Alunas Alunos Total 

1º ano 16  50 

2º ano  17 40 

3º ano  3  

Total   100 

(a) Complete as linhas 2, 3, 4 e 5, da tabela anterior, com os valores em falta. 

(b) Dos estudantes inscritos na atividade desportiva, escolhe-se um ao acaso.  

Determine a probabilidade de se escolher: 

(i) um rapaz; 

(ii) um rapaz do 1º ano; 

(iii) uma rapariga que não seja do 1º ano. 



(c) Determine a probabilidade de o estudante escolhido ser rapaz, sabendo que frequenta o 2º ano 

do curso. 

 

3. Na figura seguinte, estão representados os três primeiros termos de uma sequência de conjuntos 

de círculos que segue a lei de formação sugerida. (3 valores) 

 

Existe um termo da sequência que tem 10 círculos cinzentos. 

Determine o número total de círculos brancos e cinzentos, necessários para construir esse termo. 

Justifique. 

 

4. Para vedar os três lados de um terreno retangular encostado a um muro, é necessária uma 

vedação com 160 m de comprimento. (5 valores) 

(a) Sendo x a medida, em metros, do lado perpendicular ao muro, mostre que a área, A, do 

terreno é dada, em função de x, pela expressão .2160)( 2xxxA   

(b) Calcule as dimensões do terreno para que a área seja máxima. 

 



 

Opção B – Área de conhecimento de Português 

Todas as respostas deverão ser dadas na folha de prova e não no enunciado.  

A resposta do Grupo II deverá ser redigida em conformidade com o ‘novo Acordo 

Ortográfico’ (norma do Português europeu).. 

 

Grupo I (3 valores) 

Com base na obra Os Maias de Eça de Queirós, escolha a opção correta: 

1. O início do romance situa-nos em 1875, no Outono. Estamos, por isso, na 3.ª geração, na 

história de Carlos. Apercebemo-nos, no entanto, que será necessário recuar no tempo para 

encontrar explicações para alguns factos do presente. Assim, surgem 

A. as analepses 

B. as prolepses 

C. as reduções temporais 

 

2. A pergunta de Carlos "Onde nasceste tu, por fim?" provoca uma nova analepse sobre factos 

que, apesar de integrados, em termos temporais, na anterior, tinham sido "esquecidos" e que 

só agora são explicados. Assim, num misto de discurso indirecto livre e de discurso directo, 

ficamos a conhecer os pormenores do passado de Maria Eduarda, contados 

A. por Vilaça 

B. por Ega 

C. pela própria personagem 

 

3. As personagens adjuvantes de Carlos da Maia são: 

A. João da Ega e Vilaça. 

B. João da Ega, a condessa de Gouvarinho, Cruges. 

C. Dâmaso Salcede, João da Ega, Craft. 

 

4. A sociedade lisboeta (costumes, vícios, virtudes…) é representada por personagens que 

tipificam um grupo, uma profissão, um vício… Alencar 



A. é identificado claramente com o Ultra-Romantismo, na aparência, no modo de 

vestir… 

B. na parte final da obra, assume papel importante na intriga: toma conhecimento da 

verdadeira identidade de Maria Eduarda e a sua presença passa a marcar os principais 

acontecimentos daí em diante. 

C. é a projecção de Eça de Queirós 

 

5. Carlos recebeu uma educação 

A. cosmopolita 

B. inglesa. 

C. portuguesa. 

 

6. Quando Carlos regressa ao Ramalhete, após o incesto consciente, mostra-nos "o avô em 

mangas de camisa, lívido, mudo, grande, espectral". Na mesma altura, no Ramalhete, 

A. "o alto repuxo cantava". 

B. a Natureza manifesta o seu pesar: "Rosas de Inverno esfolhavam-se num vaso do 

Japão". 

C. "a luz sobre o veludo espalhava um tom de sangue". 

 

Grupo II (12 valores) 

A. Considerando “Os Maias” como uma pintura da sociedade lisboeta, redija um texto (cerca de 

150 palavras) em que refira: (6 valores) 

 a classe social focada, 

 o modo como é definida pelo narrador, 

 o processo pelo qual o narrador lhe confere realidade. 

 

B. Num texto expositivo-argumentativo (cerca de 150 palavras), explique, à luz das actuações 

das personagens ao longo da obra, as afirmações de Carlos e Ega, no último capítulo da obra: 

(6 valores) 

” – E que somos nós ?- exclama Ega. – Que temos nós sido desde o colégio, desde o 

exame de Latim? Românticos: isto é, indivíduos inferiores que se governam na vida pelo 

sentimento e não pela razão…”



 

Opção C – Área de conhecimento de Economia 

 

Grupo I (9 valores) 

1. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, no 4º trimestre de 2016 a população 

total residente em Portugal era de 10 294,2 milhares de indivíduos, dos quais cerca de 49,614% 

eram considerados inativos e 45,109% eram empregados. 

Determine o valor da taxa de desemprego. 

(Nota: recomenda-se o arredondamento até 1 casa decimal) 

 

2. Na produção anual do bem agrícola Y (medida em toneladas), determinada empresa utiliza um 

campo de terra com 20 hectares (fator fixo) e trabalho (fator variável). 

A respetiva função de produção é a que consta da tabela seguinte: 

Terra
Número de 

Trabalhadores
Produção Total

10 1 15

10 2 36

10 3 63

10 4 78

10 5 87  

a) Calcule o valor da produtividade marginal do trabalho à medida que aumenta o número de 

trabalhadores utilizados na produção do bem Y. 

b) A evolução dos valores obtidos na alínea anterior traduz a verificação da lei dos rendimentos 

decrescentes? Justifique devidamente. 

c) Para realizar a sua atividade produtiva esta empresa tem de suportar custos fixos e custos 

variáveis. Distinga devidamente estes dois tipos de custos e dê um exemplo para cada um deles.  

 

3. No quadro seguinte mostram-se os valores relativos à taxa de variação média dos últimos doze 

meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC), para determinado país, para o mês de dezembro, 

em 2013 e 2014. (Nota: o ano base é 2012, ou seja, IPC 2012=100)  

 



 

 
 

Dezembro/2013 Dezembro/2014 

Variação média dos 
últimos 12 meses (%) 

0,27 
 

-0,28 
 

a) Diga como se determina o valor apresentado para o ano de 2014. 

b) Determine o valor do IPC, para o ano de 2014. 
 

4. Admita que o mercado do bem X é composto do lado da procura por dois consumidores, a Ana e 

o Mário, cujas tabelas da procura são, respetivamente: 

Preços 
u.m. 

Quantidade 
procurada 
(unidades) 

  
Preços 
u.m. 

Quantidade 
procurada 
(unidades) 

2 16   2 18 
4 12   4 16 
6 8   6 14 
8 4   8 12 

a) Represente graficamente as curvas da procura da Ana e do Mário, bem como a curva da 

procura agregada do bem X. 

b) Admita que em determinado momento o preço de um bem complementar do bem X diminui 

(mantendo-se todo o resto constante). Diga, justificando, o que acontecerá à curva da procura 

agregada do bem X. 

 

5. No quadro seguinte apresentam-se alguns elementos relativos à Balança de Pagamentos de um 

país, para o ano de 2015. 

Rubricas 
Saldo 

(106 euros) 

Balança Corrente e de Capital 3 154,4 

Bens (ou Mercadorias) -9 075,6 

Rendimento primário (ou Rendimentos) -3 982,5 

Rendimento secundário (ou Transferências correntes) 1 473,6 

Balança de Capital 1 598,1 

Erros e omissões -12,7 

a) Determine o saldo da Balança de Serviços. 



b) Determine o saldo da Balança Financeira. 

c) Diga em que Balança se registam as Viagens e o Turismo. 

 

6. As Contas Nacionais de um país apresentavam em 2016 os seguintes dados, entre outros: 

Rubricas 
Valores 

(preços correntes,  
milhões de u.m.) 

Consumo privado 3360 
Consumo público 1032 
Formação bruta de capital fixo 720 
Variação de existências 162 
Exportações 258 
Importações 432 
Saldo dos rendimentos com o Resto do Mundo 144 
Consumo de capital fixo  288 
Impostos indiretos 800 
Subsídios à produção 300 

a) Determine o valor da Procura Interna. 

b) Determine o valor da Despesa Interna. 

c) Calcule o valor do Produto Nacional Líquido a custo de factores (PNL c.f.). 

 

 

Grupo II (6 valores) 

1. O custo de oportunidade de uma escolha define-se como: 
a) o valor do bem que o consumidor escolhe; 
b) o valor de todas as opções que sacrificamos quando fazemos a escolha; 
c) o benefício que resulta da alternativa escolhida; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

2. A utilização de rendimentos é a atividade económica que engloba: 
a) o consumo e a poupança; 
b) o consumo e a produção; 
c) o consumo e a distribuição; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

3. O consumo final verifica-se quando: 
a) o bem é utilizado pelas famílias na satisfação direta das suas necessidades; 
b) o bem é utilizado pelos produtores para produzir bens essenciais; 
c) o bem é utilizado por um indivíduo e impede o seu uso por parte de outros indivíduos; 
d) nenhuma das anteriores. 

 



4. A Guarda Nacional Republicana (GNR) assegura a segurança interna e os direitos dos cidadãos 
em todo o território nacional. Neste sentido, a GNR garante a satisfação de uma necessidade: 

a) terciária; 
b) individual; 
c) intermédia; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

5. Uma das funções da moeda, uma vez que é aceite por todos, é a de permitir adquirir bens ou 
serviços. Esta função designa-se por: 

a) unidade de conta ou medida de valor; 
b) reserva de valor; 
c) meio de pagamento; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

6. O uso de um cartão de débito para pagar a conta do supermercado corresponde a uma forma de 
moeda: 

a) divisionária ou de trocos; 
b) escritural; 
c) moeda-mercadoria; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

7. No âmbito da análise Procura/Oferta de um determinado bem X: 
a) uma diminuição do rendimento do consumidor (mantendo os restantes factores constantes) 

deslocará a curva de procura de X para a direita; 
b) um aumento dos custos dos factores de produção (mantendo os restantes factores constantes) 

deslocará a curva de oferta de X para a direita; 
c) uma inovação tecnológica (mantendo os restantes factores constantes) deslocará a curva de 

oferta de X para a esquerda; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

8. O oligopólio é uma estrutura de mercado de concorrência imperfeita que se caracteriza por: 
a) um número muito elevado de empresas que produzem um bem diferenciado; 
b) um número muito elevado de empresas que produzem um bem homogéneo; 
c) um número reduzido de empresas com capacidade para influenciar o preço de mercado; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

9. A repartição funcional dos rendimentos analisa a forma como o rendimento se reparte pelos 
fatores intervenientes no processo produtivo, de acordo com: 
a) as habilitações académicas; 
b) a função por eles desempenhada; 
c) a dimensão dos agregados familiares; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

10. O principal objetivo da redistribuição dos rendimentos efetuada pelo Estado é: 
a) corrigir as desigualdades provocadas pela repartição primária dos rendimentos; 
b) corrigir as desigualdades provocadas pela repartição secundária dos rendimentos; 
c) corrigir as desigualdades provocadas pela política fiscal; 



d) nenhuma das anteriores. 
 

11. O Banco de Portugal é uma unidade institucional que se integra no setor institucional: 
a) Sociedades financeiras; 
b) Instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias; 
c) Administrações públicas; 
d) nenhuma das anteriores. 

 

12. Uma Regulamentação do Estado para a limitação da poluição é o exemplo de uma medida: 
a) que pretende diminuir as desigualdades sociais; 
b) que pretende diminuir as externalidades negativas; 
c) que se traduz no fornecimento de um bem público; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotação das questões: 
Grupo I (9,0 valores) 

Questão 1: 1,5 valores  
Questão 2: 2,0 valores - alínea a): 0,8 valores; alínea b): 0,6 valores; alínea c): 0,6 valores 
Questão 3: 1,2 valores - alínea a): 0,4 valores; alínea b): 0,8 valores 
Questão 4: 1,4 valores - alínea a): 1,0 valores; alínea b): 0,4 valores 
Questão 5: 1,2 valores- alínea a): 0,5 valores; alínea b): 0,5 valores; alínea c): 0,2 valores 
Questão 6: 1,7 valores - alínea a): 0,5 valores; alínea b): 0,6 valores; alínea c): 0,6 valores 

Grupo II (6,0 valores) 
Questões 1 a 12: 0,5 valores cada questão 
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