Curso Profissional de Técnico de Restaurante e Bar
MATRIZ DE EXAME

DISCIPLINA: ECONOMIA

2017

Módulo 5 – O Estado e a Atividade Económica

Duração: 50 minutos
Conteúdos

Estado – noção e funções - Noção - Funções: legislativa, executiva e judicial;
Esferas de intervenção: política, económica e social;
Objetivos da intervenção económica e social do Estado;
Eficiência: falhas do mercado – a concorrência imperfeita, externalidades e bens
públicos - Equidade: justiça social na repartição dos rendimentos (salários, juros,
rendas e lucros);
Estabilidade: desequilíbrios da economia (ex: inflação ou desemprego);
Instrumentos de intervenção do Estado - Planeamento: noção e tipos (indicativo e
imperativo) - Orçamento do Estado: ƒ noção ƒ componentes (despesas públicas e
receitas públicas) ƒ saldo orçamental (défice ou superavit) ƒ importância - Políticas
sociais e económicas;
Políticas sociais – redistribuição dos rendimentos e combate ao desemprego - Objetivos
– Instrumentos;
Políticas económicas – orçamental, fiscal, monetária e cambial;
Objetivos - Instrumentos - Alterações nas políticas monetária e cambial decorrentes do
facto de Portugal ser membro da União Europeia;
O papel do Banco Central Europeu.

Competências

Cotação

Material a
utilizar

Apresentar a noção de Estado; Caraterizar as funções do
Estado; Indicar as esferas de intervenção do Estado;
. calculadora
Explicar os objetivos da intervenção do Estado na esfera
. esferográfica
económica e social (garantia da eficiência, da equidade e
da estabilidade); Referir os instrumentos de intervenção
do Estado nas esferas económica e social (planeamento,
orçamento e políticas económicas e sociais); Distinguir
planeamento indicativo de planeamento imperativo;
Explicitar em que consiste o Orçamento de Estado Referir
as diversas fontes de receita do Estado (receitas públicas);
Distinguir impostos diretos de impostos indiretos; Referir
as diversas despesas do Estado (despesas públicas); 20 valores
Explicar o significado do saldo orçamental; Justificar a
importância do Orçamento de Estado como instrumento
de intervenção económica e social; Expor objetivos e
instrumentos das políticas sociais do Estado
(redistribuição dos rendimentos e combate ao
desemprego); Apresentar objetivos e instrumentos das
políticas económicas do Estado (orçamental, fiscal,
monetária e cambial; Referir as alterações às políticas
económicas e sociais do Estado Português decorrentes do
facto de Portugal ser membro da União Europeia.
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