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Matéria toda 

 

Em 2007, um dado país registou uma taxa de inflação de 5%. Podemos dizer que, nesse país, 

nesse ano,... 

9.1 ... a moeda nacional registou um aumento do seu valor face às moedas estrangeiras. 

9.2 ... as pessoas cujo salário nominal se manteve inalterado perderam poder de compra. 

9.3... os trabalhadores ganharam poder de compra, se os salários nominais também tiverem 

subido 5%. 

9.4 ... os preços de todos os bens e serviços subiram, necessariamente, 5%. 

 

Numa situação de oligopólio... 

11.1 ... a oferta é superior à procura. 

11.2 ... a procura é superior à oferta. 

11.3 ... existe um número reduzido de vendedores. 

11.4 ... existe um único vendedor. 

 

O comportamento do mercado de trabalho em Portugal, em 2004, foi globalmente consistente 

com a evolução da actividade económica. No sector dos serviços, voltou a registar-se uma 

criação de emprego que contrasta com a contracção observada nos restantes sectores de 

actividade, situação que reflecte o fenómeno de terciarização da estrutura produtiva. 

Por sua vez, o rendimento disponível dos particulares (em termos reais) cresceu cerca de 1%, 

em 2004, continuando, entre outros factores, as transferências para as famílias a contribuir de 

forma importante para esse rendimento disponível (o que reflecte o peso significativo das 

prestações sociais pagas pelas administrações públicas às famílias). 

Por outro lado, o comportamento dos salários nominais e do IPC, entre 2001 e 2004, consta do 

quadro que se segue. 

 

Banco de Portugal, Relatório Anual de 2004 (adaptado) 

14.1 Apresente dois factos que evidenciem o designado «fenómeno de terciarização da 

estrutura produtiva», referido no primeiro parágrafo do texto. 
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14.2 Explique, com base nos valores do quadro, o modo como evoluíram os salários reais em 

Portugal, no período de 2001 a 2004. 

14.3 Explique, tendo em atenção o segundo parágrafo do texto, o papel do Estado na 

redistribuição do rendimento. 
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