
 

 

 

Prova de Avaliação Modular | Época de Junho 2022 

Informação - Prova Escrita de Economia 

Módulo nº 4– Moeda e Financiamento da Atividade Económica 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

•  Moeda  

• Evolução: da troca direta à troca indireta  

• Tipos (moeda-mercadoria, moeda metálica, moeda-papel, papel-moeda e moeda escritural )  

• Funções (meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor)  

• As novas formas de pagamento – desmaterialização da moeda  

•  Noção Preço  

• Noção de Inflação   

• Consequências da inflação no valor da moeda e no poder de compra  

• Noção de Poupança  

• Destinos (entesouramento, depósitos e investimento)  

•  Noção de Investimento:  

• Funções (substituição, inovação e aumento da capacidade produtiva)  

• Tipos (material, imaterial e financeiro)  

• Importância do investimento em inovação tecnológica e I&D na atividade económica  

• O financiamento da atividade económica  

• Formas: autofinanciamento (capacidade de financiamento) e financiamento externo 

(necessidade de financiamento).  

• Financiamento externo – direto e indireto  

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Objetivos 

Caracterizar os diferentes tipos de moeda.  Explicitar as funções da moeda.  Relacionar as novas 

formas de pagamento com a evolução tecnológica.   

Relacionar Índice de Preços no Consumidor (IPC) e taxa de inflação.  Explicar consequências da 

inflação.  Integrar a variável tempo nas decisões sobre utilização dos rendimentos.  Referir os 

destinos da poupança.  Explicar as funções do investimento na atividade económica.  Distinguir os 

diversos tipos de investimento.  Justificar a importância económica do investimento em I&D na 

atividade económica.  Distinguir financiamento interno (autofinanciamento) de financiamento 

externo. Distinguir as diferentes formas de financiamento externo .Relacionar o crédito bancário 

com o financiamento externo indireto.  Reconhecer o mercado de títulos como uma fonte de 

financiamento externo direto.   

  

 

 

 

Co-financiado por: 



 

Características e estrutura 

-Questões de Escolha Múltipla.- (10) 

--Questões de Aplicação e interpretação – (4) 

 

MATERIAL 

Máquina de calcular normal, não cientifica. 

Material de escrita, caneta azul ou preta  

DURAÇÃO 

90 minutos 

 

 

 

 


