
 
Licenciaturas em Gestão/Economia 

3.ª Chamada Escrita de Introdução à Economia II 

 
Nome:___________________________________________________  Versão A 
 TURMA __ 
Número:___________________  Duração: 30 Minutos 

 
 

1. Apure o impacto sobre a Balança de Pagamentos de Portugal que decorre das seguintes 
atividades realizadas por um aluno do curso de Gestão de uma conceituada Universidade 
portuguesa, assumindo que todos os pagamentos ou recebimentos são realizados em 
euros: 

 
a) Durante o período de férias, compra um bilhete para um festival de verão em Portugal 

organizado por uma empresa de eventos estrangeira. 
b) Tendo concluído a licenciatura, vai a uma viagem de finalistas para uma ilha 

paradisíaca fora do território português. 
c) No ano seguinte, é-lhe oferecido um contrato de 3 anos por um banco inglês e muda a 

sua residência para Londres, passando a enviar regularmente parte das suas 
poupanças para a família em Portugal. 

d) Estando já a residir em Londres, adquire um bilhete de avião a uma transportadora 
aérea portuguesa para vir a Portugal visitar a família. 

 

 Crédito Débito 

Balança corrente  

Balança de bens   

Balança de serviços  

Turismo   

Transporte   

Outros serviços   

Rendimentos   

Transferências correntes   

Balança de capital   

Balança financeira  

Investimento direto   

Investimento de carteira   

Derivados financeiros   

Outro investimento   

Ativos de reserva   

   

Sem registo na Balança de Pagamentos   



 
2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

i) Um país pode ter vantagem comparativa na produção de todos os bens e ainda 
assim obter ganhos com comércio internacional. __ 

ii) Com a implementação de uma tarifa, os ganhos que resultam da diferença entre o 
preço de compra no mercado internacional das unidades importadas e o respetivo 
preço de venda no mercado nacional são apropriados pelo Estado. __ 

iii) O banco central é forçado a vender reservas para evitar que a moeda do seu país 
se desvalorize num regime de flutuação controlada. __ 

iv) Se um país muito pequeno abrir a sua economia ao exterior, a taxa de juro interna 
não terá tendência para se aproximar da taxa de juro internacional. __ 

v) De acordo com o mecanismo preço-espécie, se um país tinha um défice comercial 
com o exterior, os preços nesse país acabariam por descer. __ 

 
 
3. O Governo fixou por lei uma taxa de câmbio num nível anormalmente valorizado em 

relação à taxa que resultaria do equilíbrio de mercado. Ilustre esta situação graficamente 
e discuta as principais implicações desta política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Respostas: 
Pergunta 1: Turismo Débito: b); Transportes Crédito: d); Outros serviços Débito a); Transferências 
correntes Crédito: c); Outro investimento Crédito: a) e b); Outro investimento Débito: c) e d). 
 
Pergunta 2:  

(i) F (ii) V  (iii) V  (iv) F   (v) V     
 

Pergunta 3 
Balança corrente em défice permanente. Sistema normalmente acompanhado por limites nas 
transações de mercadorias e de capitais. Esgotamento das reservas em caso de liberdade de 
circulação. Existência de mercado negro de moeda estrangeira. 



 

 
Licenciaturas em Gestão/Economia 

3.ª Chamada Escrita de Introdução à Economia II 

 
Nome:___________________________________________________  Versão B 
 TURMA __ 
Número:___________________  Duração: 30 Minutos 

 
 
1. Apure o impacto sobre a Balança de Pagamentos de Portugal que decorre das seguintes 

atividades realizadas por um aluno do curso de Economia de uma conceituada 
Universidade portuguesa, assumindo que todos os pagamentos ou recebimentos são 
realizados em euros: 

  
a) Compra um computador a uma empresa alemã, através da internet.  
b) Na viagem de finalistas, em deslocação a uma cidade asiática, decide comprar um bilhete 

de lotaria local com os amigos e é premiado (considere apenas o prémio). 
c) Concluída a licenciatura, abre uma pequena empresa em Portugal na área da 

consultadoria que é contratada por uma empresa de telecomunicações, localizada em 
Paris, para desenvolver um projeto de 3 meses. 

d) Aplica num banco na Alemanha algumas poupanças, num depósito a prazo. 

 

 Crédito Débito 

Balança corrente  

Balança de bens   

Balança de serviços  

Turismo   

Transporte   

Outros serviços   

Rendimentos   

Transferências correntes   

Balança de capital   

Balança financeira  

Investimento direto   

Investimento de carteira   

Derivados financeiros   

Outro investimento   

Ativos de reserva   

   

Sem registo na Balança de Pagamentos   

 



2. Indique se as seguintes afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

i) No comércio internacional, ganha o país exportador e perde o país importador. __ 
ii) Um país tem vantagem comparativa num bem se o seu custo relativo em termos 

do outro bem for menor nesse país. __ 
iii) Num regime de câmbio flexível, as taxas de inflação interna e externa são iguais. 

__ 
iv) Se a taxa de câmbio for fixa o país passa a ter perfeito controlo sobre a política 

monetária. __ 
v) A operação do banco central que procura compensar uma intervenção no mercado 

cambial, não alterando a moeda em circulação, designa-se por esterilização. __ 
 

3. Defina “paridade dos poderes de compra” e explique de que forma esta se relaciona com 
o mercado cambial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Respostas: 
Pergunta 1: Balança de bens Débito: a); Outros serviços Crédito c); Transferências correntes Crédito: 
b); Outro investimento Crédito: a) e d); Outro investimento Débito: b), c) e d). 
 
Pergunta 2:  

(i) F (ii) V (iii) F (iv) F  (v) V  
 

 
Pergunta 3 
Definição de paridades de poder de compra; importância para a determinação da taxa de câmbio em 
contexto de livre circulação de mercadorias. Explicar as limitações do conceito.  


