
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Segundo a teoria de Maslow, “os gestores devem preocupar-se com a identificação do 

nível de satisfação das necessidades dos seus colaboradores para conseguirem saber 

motivá-los e, assim, satisfazer as necessidades da empresa”. Concorda com esta 

afirmação? Argumente e caracterize cada um dos cinco níveis de necessidades de 

acordo com a teoria das necessidades de Maslow. (2 valores) 

 

2. “A Amazon é considerada um sistema fechado”. Concorda com esta afirmação? 

Argumente e distinga o “sistema fechado” do “sistema aberto”. (2 valores) 

 

3. O que são os recursos de uma empresa? Exponha exemplos concretos (reais) dos 

recursos de uma empresa à sua escolha. (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 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. Na tabela seguinte foram registados os resultados obtidos num inquérito de satisfação 

realizado junto de utilizadores de internet. 

 Operadora A Operadora B 

Satisfeito 48 22 

Insatisfeito 12 18 

 

Escolhe-se aleatoriamente um utilizador. 

a. Qual é a fração irredutível que corresponde à probabilidade deste ser cliente da 

operadora A? 

b. Calcule a probabilidade de ele ser um cliente da operadora A e estar insatisfeito com 

o serviço de internet. Apresenta o resultado em percentagem. 

 

 

2. Resolva em  ℝ a seguinte equação:  

 

(� − 1)�

6
−

(2� + 1)

3
= 1 . 

 

 

3. Com uma nova infeção provocada por uma bactéria, o número de infetados confirmados numa 

certa localidade, é descrito ao longo do tempo t (em dias) por  �(�) = 2��,��  , com � ≥ 0. 
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(a) Determine o número (aproximado às unidades) de pessoas infetadas ao fim de uma 

semana (considere 7 dias por semana). 

(b) Em determinado dia encontravam-se infetadas 20 pessoas. Quantos dias decorreram 

desde o início da infeção? 

 

4. Na figura seguinte estão representados os primeiros três termos de uma sequência de 

conjuntos de quadrados que segue uma determinada regra de formação. Cada quadrado 

tem uma área de 1 cm2. 

 

 

 

 

 

(a) Diga, justificando, se existe algum termo com 37 quadrados cinzentos? Em caso 

afirmativo, indique a(s) ordem(ns) do(s) termo(s). 

(b) Existe um termo da sequência que tem, ao todo, uma área de 159 cm2. Quantos 

quadrados cinzentos e brancos tem esse termo? 

 

 

Cotação (15 valores) 

 

Questões: 1. (a) 2 2. 2.5 3. (a) 2 4. (a) 2 

  (b) 2    (b) 2  (b) 2.5 

 

1º termo 2º termo 3º termo 

v 

v v v 
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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 

 
Explique o que entende por 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 

Enquadre a questão da TAP e do seu momento atual no contexto da Diáspora portuguesa. 
 
 
 

 

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                                                                                                                             
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Opção C – Área de conhecimento de Economia 

 

Grupo I 
 

 
 

1. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, no 1º trimestre de 2020 a 
população total residente em Portugal era de 10 284,1 milhares de indivíduos, dos quais 
cerca de 50,699% eram considerados ativos e 47,315% 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: 
 

 
 
a) Calcule e interprete o valor da produtividade média do trabalho quando a empresa atinge 
uma produção total de 234 toneladas do bem Y.  
 
b) Calcule o valor da produtividade marginal do trabalho à medida que aumenta o número 
de trabalhadores utilizados na produção do bem Y. 
 
c) A evolução dos valores obtidos na alínea anterior traduz a verificação da lei dos 
rendimentos decrescentes? Justifique devidamente. 
 
 
3. A tabela seguinte representa a procura e a oferta do bem X: 
 

Preço (P) Quantidade (Q) Quantidade (Q) 
 100 900 300 
200 800 400 
300 700 500 
400 600 600 
500 500 700 

 
a) Identifique o preço e a quantidade de equilíbrio. 
  
b) Caracterize o desequilíbrio de mercado para o preço de 200 u.m., indicando se existe 
excesso ou escassez de bem X e em que quantidade. 

Terra
Número 

Trabalhadores
Produção Total

20 1 45

20 2 108

20 3 189

20 4 234

20 5 261
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c) Indique três fatores capazes de justificar uma retração (deslocação para a esquerda) da 
curva de oferta do bem X. 
 
 
4. As Contas Nacionais de um país apresentavam em 2019 os seguintes dados, entre outros:

Rubricas Valores 

Consumo de capital fixo 640 
Consumo público 2300 
Exportações  560 
Formação bruta de capital fixo 1600 
Importações  920 
Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) 11460 
Rendimentos pagos ao Resto do Mundo 120 
Rendimentos recebidos do Resto do Mundo 500 
Variação de existências 320 

  
a) Determine o valor do Consumo privado. 
 
b) Calcule o valor da Procura global. 
 
c) Calcule o valor do Produto Nacional Líquido a preços de mercado (PNLpm). 
 
 
 
5. No quadro da Balança de Pagamentos portuguesa, e de acordo com os dados do Instituto 
Nacional de Estatística, INE, a Balança de Bens (ou Mercadorias) apresentava em 2019 um 
saldo negativo de 20391,348 milhões de euros. O valor das Importações de bens (ou 
mercadorias) foi, nesse ano, de 80286,754 milhões de euros. 
Determine a Taxa de cobertura das Importações de bens pelas Exportações de bens para o 
ano de 2019. 
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Grupo II 

 

 
 

Deve responder a este grupo na folha de respostas da ESTGV e não no enunciado. 
 

 
1. Quando a ciência económica se refere ao problema da escassez, significa que:  
a) os recursos existem em quantidades insuficientes para satisfazer as necessidades 
ilimitadas; 
b) os recursos existem em quantidades insuficientes para satisfazer as necessidades 
supérfluas; 
c) os recursos existem em quantidades insuficientes para satisfazer as necessidades não 
económicas; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
2. A compra de farinha, por parte de uma família, que vai ser usada na confeção de um bolo 
de aniversário para o filho mais novo, é considerada:  
a) consumo final; 
b) consumo intermédio; 
c) consumo coletivo; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
3. A estrutura de consumo de uma família varia com o seu nível de rendimento. À medida 
que o rendimento aumenta: 
a) aumenta o consumo de todos os bens; 
b) aumenta o peso das despesas em alimentação; 
c) diminui o peso das despesas em alimentação; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
4. O custo fixo define-se como: 
a) o custo de qualquer fator de produção (ou input) cujo preço unitário tenha sido fixado 
inicialmente através de um contrato de longo prazo; 
b) o custo que diminui à medida que aumenta a quantidade produzida; 
c) o custo que aumenta à medida que aumenta a quantidade produzida; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
5. Quando o aumento da dimensão das unidades de produção provoca uma diminuição dos custos 
médios de produção, estamos na presença de: 
 

a) deseconomias de escala;  
b) economias de escala; 
c) rendimentos decrescentes; 
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) escritural; 
b) divisionária ou de trocos; 
c) moeda-mercadoria; 
d) nenhuma das anteriores. 
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7. A curva da procura de um determinado bem representa: 
a) as quantidades que os compradores estão dispostos a adquirir, para cada nível de taxa de 
juro; 
b) as quantidades que os compradores estão dispostos a adquirir, para cada nível de preço; 
c) as quantidades que os vendedores estão dispostos a vender, para cada nível de preço; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
8. No âmbito da análise Procura/Oferta de um determinado bem, admita que, num 
determinado momento, se verifica um aumento do rendimento do consumidor (mantendo-se 
o resto constante). Em consequência disso: 
a) o preço e a quantidade de equilíbrio aumentam; 
b) o preço e a quantidade de equilíbrio diminuem; 
c) o preço de equilíbrio aumenta e a quantidade de equilíbrio diminui; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
9. A constituição de um depósito a prazo numa instituição bancária por parte de uma 
família representa para a instituição bancária: 
a) uma operação passiva, onde a remuneração do depósito constitui um encargo para essa 
instituição; 
b) uma operação ativa, dado tratar-se da cedência de recursos por parte do banco a um agente 
económico; 
c) uma operação passiva, onde o juro do depósito constitui uma receita para essa instituição;
d) nenhuma das anteriores. 
 
10. A Caixa Geral de Depósitos inclui-se no setor institucional: 
a) Instituições sem fins lucrativos ao Serviço das famílias; 
b) Administrações Públicas; 
c) Sociedades Financeiras; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
11. O Consumo Privado (de bens e serviços) é contabilizado no cálculo do Produto Interno 
Bruto a preços de mercado (PIBpm) pela: 
a) ótica da oferta; 
b) ótica da produção; 
c) ótica da despesa; 
d) nenhuma das anteriores. 
 
12. No âmbito do Orçamento do Estado, e tendo em conta as noções de saldo orçamental 
primário e de saldo orçamental global (também designado por efetivo): 
a) no cálculo do saldo orçamental global incluem-se os juros da dívida pública; 
b) no cálculo do saldo orçamental primário incluem-se os juros da dívida pública; 
c) os juros da dívida pública não se incluem no cálculo nem do saldo orçamental global nem 
do saldo orçamental primário; 
d) nenhuma das anteriores. 
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Cotação das questões: 
Grupo I (9,0 valores) 

Questão 1: 1,5 valores  
Questão 2: 2,5 valores - alínea a): 0,6 valores; alínea b): 1,0 valores; alínea c): 0,9 valores 
Questão 3: 2,0 valores - alínea a): 0,6 valores; alínea b): 0,6 valores; alínea c): 0,8 valores 
Questão 4: 2,0 valores - alínea a): 0,7 valores; alínea b): 0,6 valores; alínea c): 0,7 valores 
Questão 5: 1,0 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 

 

Questão a b c d 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     

 
 
 


