
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Identifique e distinga os dois critérios que são geralmente utilizados para avaliar o 

desempenho dos gestores. (1 valor) 
 

2. Os gestores devem possuir e desenvolver um conjunto de aptidões básicas. 
Explique quais são essas aptidões e como as mesmas se relacionam com o nível de 
gestão em que o gestor se situa. (1,5 valores) 
 

3. O ambiente das empresas pode ser classificado em ambiente geral (ou contextual) e 
ambiente de tarefa (ou específico). Caracterize cada um dos tipos de ambiente e 
discuta qual dos dois é que tem maior influência na atividade de uma empresa. (1 
valor) 
 

4. Descreva quatro tipos de departamentalização que conheça. Considerando o 
departamento comercial de uma empresa à sua escolha, explique como o mesmo 
pode ser departamentalizado segundo os quatro tipos que descreveu anteriormente. 
(1,5 valores) 
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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 Geografia  

 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. Em Portugal, para medir a temperatura, utilizam-se termómetros graduados em graus 

Celsius (ºC), mas, por exemplo, em Inglaterra, utiliza-se a graduação em graus 

Fahrenheit (ºF).  

 

Uma fórmula que relaciona os graus Celsius (C) e os graus Fahrenheit (F) é a seguinte: 

.32
5

9
 CF  

Calcule, em graus Celsius, o valor da temperatura correspondente a 212ºF.  

Apresente todos os cálculos que efetuar. 

 
2. Numa turma de uma certa escola tem raparigas e rapazes com 14, 15 e 16 anos, que 

se distribuem por idade e género, como se apresenta na tabela seguinte: 

 

 14 anos 15 anos 16 anos 

Raparigas 6 5 5 

Rapazes 2 8 4 

 



(a) Determine, na turma, a percentagem do número de raparigas com menos de 15 

anos. 

(b) Escolhendo ao acaso um dos alunos da turma, determine a probabilidade de esse 

aluno ser rapaz com mais de 14 anos. Apresente o resultado na forma de fração 

irredutível. 

 

3. Observe a seguinte sequência de figuras.  

 

Cada figura obtém-se juntando quadrados cinzentos segundo a regra sugerida pelas 

figuras. 

Indique quantos quadrados cinzentos são necessários para construir a Figura 12? 

Justifique. 

 

4. Num laboratório foi estudada a evolução de uma colónia de bactérias. Verificou-se que 

o número N de bactérias, em milhares, h horas após o início da contagem, é dado por: 

.86)( 2  hhhN  

Sabe-se que a primeira contagem se realizou às 14 horas. 

(a) Quantas bactérias havia às 18 horas? 

(b) Qual o número máximo de bactérias que foi observado no laboratório? A que horas 

ocorreu? Justifique. 

 

Cotação: 1. 3,0 Valores 2. 4,0 Valores 3. 3,0 Valores 4. 5,0 Valores 
 



Opção B – Área de conhecimento de GEOGRAFIA 

 

GRUPO I 

1 – Num mundo globalizado explique o que entende por “Internacionalização da economia” 

2 – Refira três fatores de mudança da realidade global que tenham contribuído para afirmar 
que o mundo é um planeta cada vez mais pequeno. 

3 – Explique por que razão a expressão “aldeia global” é muitas vezes erradamente 
utilizada, havendo mesmo quem defenda que ela não existe. 

GRUPO II 

1 – Explique o que entende por as organizações internacionais formais dê exemplos delas. 

GRUPO III 

Milhões de pessoas vivem, em todo o mundo, fora do seu país, constituindo aquilo a que 
chama diásporas. 

1. Mencione duas das mais importantes diásporas da atualidade. 

2. Discorra sobre três das principais motivações na base de fluxos migratórios 
internacionais? 

3. Associadas aos riscos migratórios, mencione 3 situações observadas 
internacionalmente que se considera atentarem contra a dignidade humana. 

 

GRUPO IV 

1 – Enquadre a questão do BREXIT na Europa e os desafios que ela coloca à Europa em 
geral e a Portugal em particular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cotação das Questões: 
Grupo I (5 valores)                                                                                                            
           Questão 1 – 1 valor                                                                                                                        
           Questão 2 – 2 valores 
           Questão 3 – 2 valores 
Grupo II (2 Valores) 
           Questão 1 – 2 valores  

Grupo III (5 valores)                                                                                                                     
           Questão 1 – 1 valor                                                                                                                                     
           Questão 2 – 2 valores   
           Questão 3 – 2 valores                                                                                                                                   

Grupo IV (3 valores)                                                                                                                         
           Questão 1 – 3 valores                                                                                                                             



Opção C – Área de conhecimento de Economia 

 

Grupo I 
 

 
1. No quadro seguinte apresentam-se alguns elementos relativos à economia portuguesa, 
para o 4º trimestre de 2017. 
 

Taxa de atividade (%) 50,9 

População desempregada (milhares de pessoas) 422,0 

População total (milhares de pessoas) 10 278,1 

Fonte: INE  

Determine a taxa de desemprego para o período referido. 
(Nota: recomenda-se o arredondamento a 2 casas decimais) 

2. Na produção anual do bem agrícola Y (medida em toneladas), determinada empresa utiliza 
um campo de terra com 100 hectares (fator fixo) e trabalho (fator variável). 
Na tabela seguinte apresentam-se os valores da produtividade média do trabalho em termos 
físicos. 

Terra
Número de 

Trabalhadores

Produtividade 

Média

100 1 5

100 2 6

100 3 7

100 4 6,5

100 5 6  
 
a) Calcule o valor da produção total à medida que aumenta o número de trabalhadores 
utilizados na produção do bem Y. 

(Nota: todos os cálculos devem ser efetuados na folha de resolução, se necessário deve copiar a tabela 
do enunciado) 

b) Calcule o valor da produtividade marginal do trabalho à medida que aumenta o número de 
trabalhadores utilizados na produção do bem Y. 

c) Diga, justificando devidamente, se concorda ou não com a afirmação seguinte: 

“A lei dos rendimentos decrescentes verifica-se quando a empresa emprega 4 ou 
mais trabalhadores.” 

3. Determinada empresa, produtora do bem xis, suporta um custo fixo de produção de 20 
u.m.. A tabela seguinte apresenta os custos variáveis por unidade do bem xis produzida 
nesta empresa. 
 



Unidades produzidas 

por ano

Custo variável por 

unidade (u.m.)

5 18

12 15

20 13,5

26 14

31 14,5  
 
Diga, justificando devidamente, se concorda ou não com a afirmação seguinte: 

“O custo médio associado à produção de 20 unidades do bem xis é superior ao 
custo médio associado à produção de 12 unidades do bem xis.” 

4. Considere a seguinte tabela representativa da procura e da oferta do bem X: 

Preço           
(u.m.) 

Quantidades 
procuradas 

Quantidades 
oferecidas 

1 9 3 

2 8 4 

3 7 5 

4 6 6 

5 5 7 

6 4 8 

a) Indique, justificando, o preço de equilíbrio do mercado. 

b) Indique, justificando, um preço em que se verificaria uma situação de excesso de oferta. 

c) Indique três fatores capazes de justificar uma expansão (deslocação para a direita) da 
curva da procura deste bem. 

5. As Contas Nacionais de um país apresentavam em 2017 os seguintes dados, entre 
outros: 

Rubricas 

Valores 
(preços 

correntes,  
milhões de u.m.) 

Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) 2865 
Consumo privado 1900 
Consumo público 575 
Formação bruta de capital fixo 400 
Variação de existências 80 
Exportações 140 
Consumo de capital fixo  160 
Impostos indiretos 125 
Subsídios à produção 30 

a) Determine o valor da Procura Interna. 

b) Determine o valor das Importações. 



c) Calcule o valor do Produto Interno Líquido a custo de factores (PILcf). 

6. No quadro seguinte apresentam-se alguns elementos relativos à Balança Corrente 
(componente da Balança de Pagamentos) portuguesa, para o ano de 2017. 

Rubricas Saldo 
(milhões de euros) 

Balança Corrente  878,5 

Bens (ou Mercadorias) -12 107,8 

Rendimento primário (ou Rendimentos) -4 858,7 

Rendimento secundário (ou Transferências 
correntes) 

2 226,1 

Fonte: PORDATA 

Sabe-se ainda que o valor das Importações de bens (mercadorias) foi de 66153,7 milhões 
de euros. 

a) Determine o saldo da Balança de Serviços. 

b) Determine a Taxa de cobertura das Importações de bens pelas Exportações de bens. 

Grupo II 

1. A escassez constitui o principal problema económico porque: 
a) as necessidades são limitadas e os recursos disponíveis são escassos; 
b) as necessidades são ilimitadas e os recursos disponíveis são escassos; 
c) as necessidades são ilimitadas e os recursos disponíveis são ilimitados; 
d) nenhuma das anteriores. 

2. De acordo com o conceito de população ativa: 
a) a população ativa é o conjunto de todos os indivíduos que exercem uma atividade remunerada; 
b) as donas de casa fazem parte da população ativa; 
c) os estudantes fazem parte da população ativa; 
d) nenhuma das anteriores. 

3. São exemplos de agentes económicos: 
a) a repartição dos rendimentos e as empresas industriais; 
b) a utilização dos rendimentos e as famílias; 
c) as empresas industriais e as famílias; 
d) nenhuma das anteriores. 

4. A estrutura de consumo de uma família varia com o seu nível de rendimento disponível. 
À medida que o rendimento disponível aumenta: 
a) diminui o peso das despesas em alimentação; 
b) aumenta o peso das despesas em alimentação; 
c) aumenta o consumo de todos os bens; 
d) nenhuma das anteriores. 



5. Se o aumento de rendimento de um consumidor provoca a diminuição do consumo do 
bem A, dizemos que: 
a) o bem A é superior; 
b) o bem A é inferior; 
c) o bem A é normal; 
d) nenhuma das anteriores. 

6. O consumo intermédio verifica-se quando: 
a) o bem é utilizado para produzir outros bens; 
b) o uso do bem ou serviço por parte de um indivíduo impede o seu uso por parte de outros 
indivíduos; 
c) a utilização do bem permite a satisfação direta e imediata das necessidades 
secundárias; 
d) nenhuma das anteriores. 

7. O acréscimo da quantidade produzida resultante da utilização de uma unidade adicional 
de um fator de produção, mantendo-se os restantes fatores constantes, designa-se por: 
a) economias de escala; 
b) produtividade marginal; 
c) produtividade média; 
d) nenhuma das anteriores. 

8. No quadro seguinte mostram-se os valores relativos ao Índice de Preços no Consumidor 
(IPC), para determinado país, entre os anos de 2011 e 2016. (Nota: o ano base é 2012, ou 
seja, IPC 2012=100) 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IPC 99 100 105 100 110 121 

Com base nos dados do quadro, podemos afirmar que: 
a) a taxa de variação anual do IPC, em 2014, foi igual à taxa de variação anual do IPC, em 
2012; 
b) a taxa de variação anual do IPC, em 2016, foi igual à taxa de variação anual do IPC, em 
2015; 
c) a taxa de variação anual do IPC, em 2016, foi de 11%; 
d) nenhuma das anteriores. 

9. No mercado de concorrência perfeita: 
a) o preço é estipulado pelo produtor; 
b) o controlo sobre o preço de mercado depende da reação dos seus concorrentes; 
c) o preço é definido através do confronto entre a procura e a oferta de bens homogéneos; 
d) nenhuma das anteriores. 

10. Um bem é considerado como bem de consumo intermédio: 
a) quando é utilizado diretamente pelos consumidores para a satisfação das suas 
necessidades; 
b) quando é incorporado na produção de outros bens durante o processo produtivo; 

 



c) quando a sua utilização por parte de um indivíduo impede o seu uso por parte de outros 
indivíduos; 
d) nenhuma das anteriores. 

11. No quadro das Contas Nacionais, em Portugal o valor da produção é determinado 
através de três óticas de cálculo, que são: 
a) ótica da despesa, ótica da receita e ótica do rendimento; 
b) ótica do rendimento, ótica do produto e ótica do valor acrescentado; 
c) ótica do rendimento, ótica do produto e ótica da despesa; 
d) nenhuma das anteriores. 

12. Em termos da Balança de Pagamentos, uma exportação de mercadorias é registada:  
a) como um crédito, na Balança de Serviços; 
b) como um crédito, na Balança de Bens (ou Mercadorias); 
c) como um débito, na Balança de Bens (ou Mercadorias); 
d) nenhuma das anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

da Opção C - Área de Conhecimento de Economia 
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