
 

1 

Einstein Explicações 

Rua do Bocage 116  Faro 

Einstein.explicacao@gmail.com 

http://einsteinexplicacoes.mozello.com 

A ATIVIDADE ECONÓMICA E A CIÊNCIA ECONÓMICA 

   

1-Todas as ciências sociais estudam o consumo porque este constitui um  

(A) fenómeno económico.  

(B) Fenómeno sociológico.  

(C) Fenómeno social.  

(D) Fenómeno natural.  

 

2-As ciências sociais têm o mesmo objeto de estudo porque os fenómenos sociais são0 

 (A) essencialmente políticos 

 (B) pluridimensionais.  

(C) Apenas económicos.  

(D) Divisíveis.  

 

3-As ciências sociais são interdependentes e complementares porque 

 (A) todas elas estudam os fenómenos sociais.  

(B) Todas elas utilizam o método científico.  

(C) Todas elas têm um objeto de estudo.  

(D) Todas elas analisam os fenómenos sociológicos.  

 

4-Define-se realidade social como sendo  

(A) A dicotomia entre indivíduo/ sociedade, subjetivismo/objetivismo e determinismo/  liberdade.  

(B) A análise do significado que os sujeitos conferem à sua ação.  

(C) Uma realidade concreta, una e complexa, em que nos encontramos inseridos.  

(D) O conjunto dos processos de socialização apreensíveis através das práticas sociais individuais.  

 

5-O vasto número de ciências sociais decorre  

(A) da diversidade do seu objeto de análise.  

(B) Da complexidade da realidade social permitir o seu estudo sob diversas perspetivas.  

(C) Da multiplicidade e diversidade de comportamentos dos sujeitos económicos.  

(D) Das profundas alterações que se verificam nas sociedades contemporâneas, com reflexos no mercado de trabalho, na vida familiar, 

na mobilidade social e no impacto sobre a pobreza.  

 

6-Existe uma complementaridade entre as ciências sociais. Esta afirmação é 

(A) falsa, porque cada ciência social estuda um conjunto diferente de fenómenos sociais.  

(B) Verdadeira, porque todas as ciências sociais se debruçam sobre a mesma realidade social.  

(C) Falsa, porque todas as ciências sociais visam uma atitude de interdisciplinaridade.  

(D) Verdadeira, porque cada ciência social estuda uma parte da realidade social.  

 

7-A pobreza é um fenómeno social total, porque é um fenómeno  

(A) generalizado e com consequências muito diversificadas.  

(B) Com formas variadas consoante a sociedade.  

(C) Complexo e com implicações a diversos níveis da realidade social.  

(D) Global e que afeta um elevado número de indivíduos.  

 

8-A ciência económica tem como objeto de estudo  

(A) O conjunto de fenómenos que se produzem e reproduzem no seio de uma sociedade.  

(B) Os fenómenos específicos dos seres humanos e das interações que entre eles se estabelecem.  

(C) A gestão ótima dos recursos escassos de forma a maximizar o bem-estar das populações.  

(D) As realidades sociais e natural.  
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9-A Economia é uma das disciplinas das ciências sociais que tem por objeto de estudo o problema da escassez. Esta afirmação é  

(A) Falsa, porque o problema da escassez tem origem na desigual repartição dos rendimentos.  

(B) Verdadeira, porque o problema da escassez tem origem na superpopulação.  

(C) Falsa, porque o problema da escassez tem origem no facto de os recursos serem escassos.  

(D) Verdadeira, porque o problema da escassez tem origem nas necessidades humanas ilimitadas e nos recursos escassos.  

 

10-A Economia é uma ciência social porque 

(A) estuda fenómenos sociais.  

(B) Possui objeto de estudo.  

(C) Analisa quantitativamente os fenómenos.  

(D) Utiliza o método científico.  

 

11-Pode afirmar-se que o problema económico consiste  

(A) na solução da atual crise económica.  

(B) Na diminuição dos lucros das empresas.  

(C) Na poluição provocada pelas indústrias.  

(D) Na escolha perante a escassez de recursos.  

 

12-Os recursos escassos devem ser geridos de uma forma eficiente, com o mínimo de gastos. Este facto designa-se por  

(A) Custo de oportunidade.  

(B) Escassez de recursos.  

(C) Problema económico.  

(D) Racionalidade económica.  

 

13-A satisfação das necessidades coletivas é uma função que cabe ao agente económico 

(A) Famílias.  

(B) Resto do Mundo.  

(C) Administração Pública.  

(D) Empresas Financeiras.  

 

14-A atividade económica que efetua a ligação entre a produção e o consumo é 

(A) a distribuição.  

(B) O comércio.  

(C) A repartição.  

(D) A acumulação.  

 

15-O problema económico tem a sua origem no facto  

(A) de os recursos serem renováveis.  

(B) De as necessidades serem ilimitadas.  

(C) De os recursos serem não renováveis.  

(D) De os recursos serem escassos e as necessidades serem ilimitadas.  

 

16-Em economia é necessário fazer escolhas porque 

(A) se deve poupar.  

(B) Os recursos são escassos.  

(C) Nem todos os bens têm as mesmas características.  

(D) Os recursos são dispendiosos.  
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17-O Sr. Antunes, Presidente da Junta de Freguesia de Aleiva, pertence ao agente económico 

 (A) Famílias.  

(B) Administração Pública.  

(C) Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias.  

(D) Instituições financeiras.  

 

18-A característica de que os bens se revestem para estarem aptos a satisfazer necessidades é  

(A) a escassez.  

(B) A racionalidade.  

(C) A utilidade.  

(D) A multiplicidade.  

 

19-O custo de oportunidade  

(A) Representa o total dos encargos suportados com um negócio.  

(B) Corresponde ao valor que os consumidores estão dispostos a pagar por um bem material.  

(C) Mede-se através da melhor alternativa que foi sacrificada quando se efetuou uma escolha.  

(D) Calcula-se em função dos rendimentos gerados no ato produtivo.  

 

20-As operações que compõem a atividade económica são  

(A) A produção, a distribuição, a repartição e a utilização dos rendimentos.  

(B) A procura e a oferta.  

(C) A produção de bens e a prestação de serviços.  

(D) O consumo, a distribuição e a publicidade.  

 

21-A presunção de que cada indivíduo escolhe sempre a opção que permite a máxima satisfação com o mínimo de esforço está 

subjacente ao princípio (A) da proporcionalidade.  

(B) Do equilíbrio económico.  

(C) Da rentabilidade.  

(D) Da racionalidade.  

 

22-O agente económico que dá especial atenção ao consumo, agregando os indivíduos enquanto consumidores de um país, é o agente  

(A) Instituições Financeiras.  

(B) Sociedades Não Financeiras.  

(C) Famílias.  

(D) Empresas.  

  

 23-O conjunto de fenómenos sociais que podem ser observados numa sociedade em cada momento constitui  

(A) um fenómeno social total.  

(B) A realidade social.  

(C) Um Estado.  

(D) Uma nação.  

 

24-O problema económico resulta  

(A) Da escassez de bens capazes de satisfazer um conjunto ilimitado de necessidades.  

(B) Dos diferentes níveis de desenvolvimento dos países.  

(C) Da escassez de bens capazes de satisfazer um conjunto limitado de necessidades.  

(D) Da desigualdade na repartição dos rendimentos.  
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25-O custo de oportunidade  

(A) Resulta da falta de opções na escolha de um recurso para a satisfação de uma necessidade.  

(B) Resulta da necessidade de se fazer escolhas, entre recursos ilimitados com vários usos alternativos.  

(C) Representa o sacrifício da melhor alternativa deixada por satisfazer, resultante de uma escolha, em 

que é dada prioridade a outra necessidade. 

(D) Representa a oportunidade que uma empresa tem de aumentar a sua margem bruta.  

 

26-O problema económico deriva  

(A) do custo de oportunidade.  

(B) Da necessidade de se optar entre recursos limitados com vários usos alternativos.  

(C) Do défice da Balança Comercial.  

(D) Da utilização indevida dos recursos naturais.  

 

27-O princípio da racionalidade consiste  

(A) Na utilização da moeda como meio de reserva de valor.  

(B) Em selecionar a melhor relação preço qualidade de um bem.  

(C) Em escolher, entre várias hipóteses, a que permite obter a máxima satisfação ao menor custo.  

(D) Na distribuição dos rendimentos pelas diversas classes de despesa.  

28-O problema económico resulta do facto de  

(A) os bens livres terem um custo de oportunidade.  

(B) As necessidades serem limitadas e os recursos escassos.  

(C) Os bens livres existirem em quantidades limitadas.  

(D) As necessidades serem ilimitadas e os recursos escassos. 

  

29-Entre necessidades e recursos estabelece-se a seguinte relação:  

(A) As primeiras são limitadas e os segundos escassos.  

(B) As primeiras são ilimitadas e os segundos ilimitados.  

(C) As primeiras são limitadas e os segundos ilimitados.  

(D) As primeiras são ilimitadas e os segundos escassos.  

 

30-Face à escassez dos recursos, a alternativa que se tem de sacrificar para satisfazer uma outra necessidade constitui  

(A) o custo de oportunidade.  

(B) A racionalidade económica.  

(C) O problema económico.  

(D) A obtenção de um benefício.  

 

31-A empresa seguradora Fidelidade/Mundial inclui-se  

(A) nas empresas não financeiras.  

(B) Na Administração Pública.  

(C) No Resto do Mundo.  

(D) Nas Instituições Financeiras.  

 

32-A distribuição é uma atividade económica que engloba  

(A) a produção e o consumo.  

(B) O consumo e os transportes.  

(C) A produção e o comércio.  

(D) O comércio e os transportes.  
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33-De uma forma simplificada, pode afirmar-se que o objeto de estudo da Ciência Económica é o problema (A) da escolha num 

contexto de escassez de recursos.  

(B) Do crescimento demográfico nos países em desenvolvimento.  

(C) Da evolução tecnológica no contexto da mundialização.  

(D) Do desequilíbrio ambiental nos países desenvolvidos.  

  

34-A redistribuição dos rendimentos é uma função que cabe ao agente económico  

(A) Famílias.  

(B) Resto do Mundo.  

(C) Empresas.  

(D) Estado.  

 

35-O facto de as necessidades humanas serem ilimitadas e de os recursos aptos a satisfazê-las serem escassos expressa  

(A) O custo de oportunidade.  

(B) O problema económico.  

(C) A Lei de Engel.  

(D) A racionalidade económica.  

 

36-Os recursos de que o Homem dispõe em cada momento revelam-se insuficientes para satisfazer todas as suas necessidades. 

Este facto designa-se por  

(A) escassez.  

(B) Custo de oportunidade.  

(C) Racionalidade.  

(D) Atividade económica.  

 

37-A economia é a ciência que estuda as escolhas entre utilizações alternativas dos recursos. Essas escolhas decorrem do facto de  

(A) Os bens serem livres.  

(B) O Homem ter a liberdade de decisão.  

(C) Os bens serem escassos.  

(D) O Homem ter necessidades primárias.  

 

38-A Economia é a ciência social que  

(A) tem por objeto o estudo de todas as atividades humanas.  

(B) estabelece leis sem natureza científica.  

(C) Estuda a escolha no uso alternativo de recursos escassos.  

(D) Tem um objeto de estudo indefinido.  

 

39-São atividades económicas  

(A) A Produção, a Distribuição e o Desemprego.  

(B) As Famílias, as Empresas e o Estado.  

(C) A Produção, a Distribuição e o Consumo.  

(D) As Famílias, as Empresas e as Instituições Financeiras.  

 

40-Em Economia, a noção de escassez está relacionada com o facto de  

(A) A realidade social poder ser estudada segundo diferentes perspetivas.  

(B) Os recursos serem insuficientes face às necessidades dos indivíduos.  

(C) Os custos de produção das empresas poderem, por vezes, ser diminuídos.  

(D) A ciência económica fazer previsões que nem sempre se verificam.  
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