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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. “A motivação e a satisfação dos recursos humanos são fatores-chave de 
sucesso de toda e qualquer organização.” Concorda com esta afirmação? 
Argumente a sua resposta expondo exemplos reais de motivações que 
podem contribuir à melhoria do trabalho. (2 valores) 

 
2. “O Pingo Doce é um bom exemplo de sistema misto.” Concorda com esta 

afirmação? Argumente a sua resposta e distinga o “sistema fechado” do 
“sistema aberto”. (2 valores) 

 
3. Classicamente, distinguem-se 3 níveis de gestão. Exponha e distinga cada 

um deles. (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. Na tabela seguinte foram registados os resultados obtidos num inquérito 

realizado aos alunos de uma turma do 12º ano sobre se pretendem frequentar 

o ensino superior. 

 

 M F 

Sim 9 10 

Não 6 3 

 
Escolhe-se aleatoriamente um aluno. 

(a) Qual é a fração irredutível que corresponde à probabilidade do aluno 

escolhido ir frequentar o ensino superior? 

(b) Calcule a probabilidade do aluno escolhido de ser uma rapariga que 

não vai frequentar o ensino superior. Apresente o resultado em 

percentagem. 

 

2. Resolva o seguinte sistema:  

{

𝑥

4
+

𝑦 + 8

8
= 2

4𝑥 + 𝑦 = 12
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3. A zona de pele inflamada pela picada de um inseto cresce em círculos de centro 

no ponto onde ocorre a picada e após t segundos, a área da pele inflamada, em 

cm2, é dada por:   

𝐴(𝑡) = 3 −  log2 (
8

2𝑡 + 1
) 

(a) Mostre que 𝐴(𝑡) = log2 (2𝑡 + 1). 

(b) Quantos segundos após a picada do inseto a área inflamada é de 600 

mm2? 

 

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

sequência que segue uma determinada regra de formação. Cada quadrado 

representa uma mesa e cada lado da mesa mede 1 cm. Os círculos representam 

cadeiras que têm 0.8 cm2 de área cada uma. 

 

 

 

 

 

 

(a) Diga, justificando, se existe algum termo com 61 cadeiras. 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 51.8 cm2. 

Quantos mesas e quantas cadeiras tem esse termo? Justifique. 

 

 

Cotação (15 valores) 

 

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

  (b) 2    (b) 2  (b) 2.5 
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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 
(3,6 valores) 

 
Apelando aos seus conhecimentos sobre a obra Os Maias, selecione a 
opção que completa corretamente cada afirmação. Escreva a opção correta 
na folha de resposta.  

 
 
1.1. Segundo o primeiro parágrafo 
do Capítulo I, a ação inicia-se no outono 
de  
(A) 1820. 
(B) 1875. 
(C) 1888.  
 
1.2. Caetano da Maia, o pai de 
Afonso, 
(A) é um absolutista. 
(B) é um liberal e um profundo 
admirador dos revolucionários 
franceses. 
(C) tolera as inclinações 
revolucionárias do filho.  
 
1.3. Um elemento importante na 
educação de Pedro, filho de Afonso e 
Maria Eduarda Runa, é  
(A) a importância conferida ao 
exercício físico. 
(B) a ênfase no desenvolvimento do 
espírito crítico e da indagação. 
(C) o estudo das declinações latinas. 
 
1.4. Confrontado com a morte da 
mãe, Pedro da Maia passa por um 
período de 
(A) total apatia. 
(B) dor exagerada e mórbida, à qual 
se seguiu um ano de distúrbios. 
(C) grande agitação, traduzida num 
ímpeto revolucionário. 
 

1.5. A mulher por quem Pedro da 
Maia se apaixona é conhecida como 
a 
(A) «astuta». 
(B) «deusa». 
(C) «negreira». 
 
1.6. Na base da educação de 
Carlos, salienta-se 
(A) o conhecimento dos clássicos. 
(B) a récita de textos e o estudo do 
latim.  
(C) o conhecimento de coisas úteis e 
práticas. 
 
1.7. Eusebiozinho é uma 
personagem de contornos 
naturalistas, cuja educação espelha 
os princípios  
(A) do modelo britânico, 
representado pelo precetor Brown.    
(B) do modelo britânico e da 
apologia da força e da saúde física. 
(C) do modelo tradicional português, 
alicerçado na proteção maternal. 
 
1.8. «Chique a valer!» é uma 
expressão frequentemente utilizada 
por 
(A) Craft, o inglês que se tornará 
íntimo do Ramalhete. 
(B) Dâmaso Salcede. 
(C) Alencar. 
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1.9. A condessa Gouvarinho e 
Raquel Cohen exemplificam 
(A) o gosto pelos discursos vazios. 
(B) o adultério como realidade 
social. 
(C) a fragilidade das figuras 
femininas d’Os Maias. 
 
1.10. As corridas de cavalos no 
Hipódromo de Belém são 
(A) um testemunho da incapacidade 
de organização por parte dos 
portugueses. 
(B) muito apreciadas por Afonso, 
que defende o seu significado cultural.  
(C) um dos raros eventos em que a 
alta sociedade lisboeta mostra a sua 
elegância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.11. Já consciente da verdadeira 
identidade de Maria Eduarda, Carlos 
(A) decide partir para Paris. 
(B) pede a Ega que fale com Maria 
Eduarda e a incentive a partir 
imediatamente. 
(C) não resiste à paixão e comete 
incesto voluntariamente. 
 
1.12. No passeio final, Carlos e Ega 
reencontram-se em Lisboa e 
percorrem a pé a Baixa, enquanto 
(A) expõem uma teoria otimista 
sobre o sentido da existência humana. 
(B) refletem sobre as suas vidas e 
sobre o estado do País. 
(C) contemplam e comentam as 
profundas mudanças ocorridas na 
sociedade portuguesa. 
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Grupo II 
(4,5 valores) 

 
 

Leia o texto atentamente e responda às questões apresentadas. 
 

Mas quando ela se acomodou ao lado da viscondessa, gravezinha e com as mãos no 
regaço – Carlos veio logo estirar-se ao pé dela, meio deitado para as costas do canapé, 
bamboleando as pernas. 

– Vamos, filho, tem maneiras – rosnou-lhe seca D. Ana. 
– Estou cansado, governei quatro cavalos – replicou ele, insolente e sem a olhar. 
De repente, porém, de um salto, precipitou-se sobre o Eusebiozinho. Queria-o levar à 

África, combater os selvagens e puxava-o já pelo seu belo plaid de cavaleiro da Escócia, 
quando a mamã acudiu aterrada: 

– Não, com o Eusebiozinho não, filho! Não tem saúde para essas cavaladas… Carlinhos, 
olhe que eu chamo o avô! 

Mas o Eusebiozinho, a um repelão mais forte, rolara no chão, soltando gritos medonhos. 
Foi um alvoroço, um levantamento. A mãe trémula, agachada junto dele, punha-o de pé, 
sobre as perninhas moles, limpando-lhe as grossas lágrimas, já com o lenço, já com beijos, 
quase a chorar também. O delegado, consternado, apanhara o boné escocês, e cofiava 
melancolicamente a bela pena de galo. E a viscondessa apertava às mãos ambas o enorme 
seio, como se as palpitações a sufocassem. 

O Eusebiozinho foi então preciosamente colocado ao lado da titi; e a severa senhora, 
com um fulgor de cólera na face magra, apertando o leque fechado como uma arma, 
preparava-se a repelir o Carlinhos, que, de mãos atrás das costas e aos pulos em roda do 
canapé, ria, arreganhando para o Eusebiozinho um lábio feroz. Mas nesse momento, 
davam nove horas, e a desempenada figura do Brown apareceu à porta. 

Apenas o avistou, Carlos correu a refugiar-se por detrás da viscondessa, gritando: 
– Ainda é muito cedo, Brown, hoje é festa, não me vou deitar! 
Então Afonso da Maia, que não se movera aos uivos lancinantes do Silveirinha, disse de 

dentro, da mesa do voltarete, com severidade: 
– Carlos, tenha a bondade de marchar já para a cama. 
– Ó vovô, é festa, que está cá o Vilaça! 
Afonso da Maia pousou as cartas, atravessou a sala sem uma palavra, agarrou o rapaz 

pelo braço, e arrastou-o pelo corredor – enquanto ele, de calcanhares fincados no soalho, 
resistia, protestando com desespero: 

– É festa, vovô… É uma maldade!… O Vilaça pode-se escandalizar… Ó vovô, eu não 
tenho sono! 

Uma porta fechando-se abafou-lhe o clamor. As senhoras censuraram logo aquela 
rigidez: aí estava uma coisa incompreensível; o avô deixava-lhe fazer todos os horrores e 
recusava-lhe então o bocadinho da soirée… 

– Ó sr. Afonso da Maia, porque não deixou estar a criança? 
– É necessário método, é necessário método – balbuciou ele, entrando, todo pálido do 

seu rigor. 
Eça de Queirós. Os Maias. 2015. Porto: Livros do Brasil. 

 

1. Indique três traços da personalidade de Carlos, com base no seu comportamento. 
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2. A entrada de Brown acontece entre dois momentos relevantes demonstrativos do 

posicionamento educacional do avô em relação ao neto. 

2.1. Justifique a afirmação. 

 

3. Clarifique o sentido do segmento “todos os horrores”, tendo em conta a 

informação fornecida pelo texto. 

 

 

 

 

Grupo III 
(6,9 valores) 

 
 

Como sabemos, Eça de Queirós apresenta n’Os Maias a visão muito crítica e desencantada 
que tem da sociedade portuguesa sua contemporânea. 

Se vivesse hoje, quais seriam os seus alvos? Sobre que hábitos, acontecimentos, figuras 
públicas, tipos sociais incidiria o seu humor implacável? 

Redija um texto de opinião bem estruturado, com um mínimo de 150 e um máximo de 
200 palavras, que poderá intitular “Eça, agora”. Fundamente o seu ponto de vista, 
recorrendo, no mínimo, a dois argumentos e ilustrando cada um deles com um 
exemplo significativo.  
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Opção C – Área de conhecimento de Economia 

 

Grupo I 
(9 valores) 

 
 

 
Deve responder na folha de respostas da ESTGV e não no enunciado da prova. 

 

 
 

Escolha a hipótese que considera correta (ou mais correta): 
 
1. A economia pode ser definida como o estudo: 

a) de como investir no mercado de ações; 
b) de como interpretar dados escassos; 
c) de como usar os recursos escassos para produzir bens que são distribuídos entre 

os indivíduos da sociedade; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
2. 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. 

 
3. Se o aumento de rendimento de um consumidor provoca a diminuição do consumo do 
bem A, dizemos que: 

a) o bem A é inferior; 
b) o bem A é superior; 
c) o bem A é normal; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
4. A função de custo total é constituída pelos custos fixos e pelos custos variáveis. Os custos 
variáveis podem ser definidos como: 

a) os encargos que as empresas não podem alterar no curto prazo; 
b) os encargos que não dependem da quantidade produzida; 
c) os encargos que a empresa suporta por unidade de produção; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
5. 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) produtividade marginal; 
b) produtividade média; 
c) economias de escala; 
d) nenhuma das anteriores. 
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6. 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. 

 
7. No país A, em 2020, a taxa de variação anual dos salários nominais foi 12% e a taxa de 
variação anual do índice de preços no consumidor (IPC) foi de 14%. Nesta situação, 
verificou-se: 

a) uma diminuição dos salários reais; 
b) um aumento dos salários reais; 
c) uma manutenção dos salários reais; 
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. 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. 

 
10. Admita que em certo momento se verifica uma desvalorização da moeda do país A 
relativamente à moeda do país B. Neste cenário: 

a) diminui o número de unidades monetárias do país A que é possível adquirir com 
uma unidade monetária do país B; 

b) é previsível que no mercado interno do país A se verifique um aumento da 
quantidade procurada dos bens provenientes do país B; 

c) é previsível que no mercado interno do país B se verifique um aumento da 
quantidade procurada dos bens provenientes do país A; 

d) nenhuma das anteriores. 

 
11. 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) saldo orçamental primário e saldo orçamental global são conceitos idênticos; 
b) o saldo orçamental global não inclui os juros da dívida pública; 
c) os juros da dívida pública incluem-se tanto no saldo orçamental global como no 

saldo orçamental primário; 
d) nenhuma das anteriores. 
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12. No âmbito do processo de integração europeia: 
a) todos os países que pertencem à União Europeia integram também a União 

Económica e Monetária (também conhecida como Área Euro ou Zona Euro); 
b) uma das competências do Banco Central Europeu (BCE) consiste em definir a taxa 

de juro diretora para garantir a estabilidade de preços; 
c) uma das competências do Banco Central Europeu (BCE) consiste em definir a 

política orçamental dos países da Área do Euro; 
d) nenhuma das anteriores. 

 
 
 
 

Grupo II 
(6 valores) 

 
 
 

1. A figura seguinte representa a curva de possibilidades de produção de uma empresa que 
produz apenas dois bens, X e Y, utilizando para isso os fatores de produção trabalho e 
capital. Cada ponto representa as quantidades máximas que a empresa consegue produzir 
destes dois bens (X e Y), tendo em conta a utilização eficiente de todos os fatores de 
produção.  
 

 
 

a) Diga o que entende por custo de oportunidade. 
 

b) Determine o custo de oportunidade quando a empresa passa da produção de 2 
unidades do bem X para a produção de 3 unidades do bem X. 
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2. A tabela seguinte representa a procura e oferta do bem X: 
 

Preço           
(u.m.) 

Quantidades 
procuradas 

Quantidades 
oferecidas 

1 11 2 

2 10 4 

3 9 6 

4 8 8 

5 7 10 

6 6 12 

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

 
b) Indique três fatores capazes de justificar uma expansão (deslocação para a direita) 

da curva da procura deste bem. 
 
 
3. A tabela seguinte apresenta alguns dados para a economia portuguesa, para o 4º 
trimestre de 2020. 
 

População total (milhares de pessoas) 10 305,3 

População desempregada (milhares de 
pessoas) 

373,2 

População empregada (milhares de pessoas) 4 859,5 
Fonte: INE 

 

a) Calcule o valor da população ativa. 
 

b) Calcule a taxa de atividade. 
 

c) Calcule a taxa de desemprego. 
 
 
 

4. A tabela seguinte mostra os valores relativos à taxa de variação média anual do Índice 
de Preços no Consumidor (IPC), para determinado país, entre os anos de 2016 e 2018.  
 

 
 

2016 2017 2018 

IPC 
Taxa de variação média anual (%) 

- 3 2 4 

 
 
Considerando 2016 como ano base, determine o valor do IPC para o ano de 2017. 
 
 
5. As Contas Nacionais de um país apresentavam em 2020 os seguintes dados, entre 
outros: 
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Rubricas 
 

 

Valores 

Consumo de capital fixo 320 

Consumo privado 3800 

Consumo público 1150 

Formação bruta de capital fixo 800 

Importações 460 

Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm) 5730 

Rendimentos pagos ao Resto do Mundo 355 

Rendimentos recebidos do Resto do Mundo 225 

Variação de existências 160 

 
a) Determine o valor da Procura Interna. 

 
b) Determine o valor das Exportações. 

 
c) Calcule o valor do Produto Nacional Líquido a preços de mercado (PNLpm). 

 
 

6. 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 2020 
um saldo negativo de 14050,5 milhões de euros. A Taxa de cobertura das Importações de 
bens pelas Exportações de bens apresentava, por sua vez, um valor de 79,2836%. 

Determine os valores das Importações de bens e das Exportações de bens registados em 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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


