Comercio Externo

Para cada uma das questões, selecione a alternativa correta:
1-Um país detém uma vantagem absoluta na produção de um bem...
(A) quando produz esse bem com um custo relativo inferior a outro país.
(B) quando a sua elevada produtividade lhe permite produzir esse bem ao menor custo possível.
(C) quando se especializa na produção de muitos bens.
(D) quando produz uma grande quantidade desse bem.
2-O peso do comércio externo de um país...
(A) traduz a evolução das exportações desse país ao longo do tempo.
(B) traduz o grau de abertura desse país ao exterior.
(C) permite averiguar se o valor das exportações é suficiente para cobrir o valor das importações.
(D) traduz as oscilações cambiais.
3-O conceito associado à especialização de cada país na produção de alguns produtos e aquisição dos restantes
ao Resto do Mundo intitula-se...
(A) Divisão Natural do Trabalho.
(B) Vantagem Absoluta.
(C) Divisão Internacional do Trabalho.
(D) internacionalização da produção.
4-A taxa de cobertura de um país é inferior a 100% quando...
(A) o valor das suas importações é superior ao valor das suas exportações.
(B) o valor das suas importações é inferior ao valor das suas exportações.
(C) o total das importações e exportações é inferior ao seu PIBpm.
(D) o valor das suas exportações é inferior ao seu PIBpm.
5-A Balança Corrente engloba...
(A) os movimentos de capitais provenientes do exterior.
(B) as vendas de mercadorias ao estrangeiro.
(C) os investimentos das empresas nacionais no estrangeiro.
(D) a aquisição de patentes estrangeiras.
6-Consideram-se medidas protecionistas...
(A) a liberdade de circulação de mercadorias entre países diferentes.
(B) o dumping e a contrafação de produtos.
(C) as barreiras alfandegárias e a inflação.
(D) os direitos aduaneiros e a contingentação.
7-O preço que se paga, em moeda nacional, pela aquisição de uma unidade de moeda estrangeira denominase...
(A) taxa de juro.
(B) flutuação cambial.
(C) taxa de câmbio.
(D) divisa.
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8-O livre cambismo defende...
(A) uma maior liberalização das trocas mundiais.
(B) a imposição de barreiras alfandegárias para limitar as importações.
(C) a liberalização das taxas de câmbio.
(D) a imposição de direitos aduaneiros para combater a concorrência externa.
9-Quando a taxa de cobertura é superior a 100%, significa que...
(A) o valor das importações excede o total das exportações.
(B) o valor das exportações excede o total das importações.
(C) o valor das exportações é igual ao valor das importações.
(D) o valor dos serviços prestados ao exterior permite pagar os serviços prestados pelo exterior.
10-Consideram-se barreiras alfandegárias...
(A) os direitos aduaneiros e os subsídios às importações.
(B) os postos fronteiriços.
(C) os direitos aduaneiros e a contingentação.
(D) (D) a contingentação e o imposto de selo.
11-Na Balança de Serviços registam-se, entre outros, os fluxos relativos a...
(A) transferências correntes com a União Europeia.
(B) transações de títulos entre residentes e não residentes.
(C) seguros, transportes e direitos de utilização.
(D) cedência de ativos não produzidos, não financeiros.
12-Na Balança de Rendimentos englobam-se...
(A) os rendimentos das Instituições Financeiras.
(B) os rendimentos das viagens e do turismo.
(C) os rendimentos dos direitos de utilização.
(D) os rendimentos do trabalho e de investimento.
13-Uma política intervencionista...
(A) permite o funcionamento dos mecanismos de mercado.
(B) impõe barreiras à livre circulação de mercadorias.
(C) regula o comércio externo.
(D) aplica impostos como medidas sancionatórias.
14-Diz-se que um país tem uma vantagem absoluta na produção de um bem ou serviço quando...
(A) opta por se especializar na produção desse bem.
(B) é capaz de produzir esse bem ou serviço de forma mais eficiente que outros países.
(C) é comparativamente mais eficiente que os países com os quais estabelece relações comerciais.
(D) comercializa esse bem ou serviço ao exterior.
15-Uma desvalorização monetária...
(A) tem um impacto positivo na Balança de Capital.
(B) faz diminuir as exportações e aumentar as importações.
(C) faz aumentar as exportações e diminuir as importações.
(D) tem um impacto negativo na Balança Comercial.
2

Einstein Explicações
Einstein.explicacao@gmail.com
http://einsteinexplicacoes.net

Comercio Externo

16-Diz-se que há necessidade líquida de financiamento externo quando...
(A) o saldo conjunto das balanças Corrente e de Capital é negativo.
(B) o saldo da Balança de Transferências Correntes é negativo.
(C) um país coloca o seu capital à disposição do Resto do Mundo.
(D) o saldo conjunto das balanças de Mercadorias e de Serviços é negativo.
17-O quadro onde se registam todas as transações económicas que se operam entre um país e o Resto do
Mundo denomina-se...
(A) Orçamento de Estado.
(B) Quadro de Entradas e Saídas.
(C) Balança de Pagamentos.
(D) Balança Corrente.
18-A Balança Comercial engloba...
(A) as vendas de mercadorias ao estrangeiro.
(B) os movimentos de capitais provenientes do exterior.
(C) os investimentos das empresas nacionais no estrangeiro.
(D) a aquisição de patentes estrangeiras.
19-A especialização de cada país na produção dos bens sobre os quais detém uma maior aptidão e que lhe
permitem produzir de forma mais eficiente que os outros países deu origem...
(A) à Divisão Internacional do Trabalho.
(B) à Divisão Natural do Trabalho.
(C) à Divisão Social do Trabalho.
(D) ao comércio internacional.
20-O dumping é uma prática que se pode traduzir em...
(A) vender abaixo do custo de produção, no exterior, como forma de controlar o mercado, eliminando
concorrentes.
(B)
impor um agravamento no preço dos produtos importados, para proteger a produção nacional.
(C)
impor restrições nas quantidades importadas, para possibilitar que a produção do país seja
integralmente vendida no mercado interno.
(D) comercializar produtos com designações de marcas internacionais, para incentivar a produção de
produtos de qualidade.
21-A Balança de Pagamentos do país A registou os seguintes saldos:

O saldo da Balança Corrente foi de...
(A) 12 600 u.m. (B) 12 800 u.m.
(C) 13 100 u.m.
(D) 12 300 u.m.
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22-Uma taxa de cobertura inferior a 100% indica que o saldo da Balança de Mercadorias é...
(A) positivo.
(B) negativo.
(C) igual a zero.
(D) superior a 100.
23-As remessas que os naturais do país A, imigrantes no país B, enviam para o seu país têm um impacto
positivo...
(A) na Balança Corrente do país A.
(B) na Balança Corrente do país B.
(C) na Balança de Rendimentos do país A.
(D) na Balança de Rendimentos do país B.
24-Um dos factores que podem contribuir diretamente para o aumento do volume das exportações de um país
é...
(A) a redução da procura externa.
(B) a valorização da moeda desse país.
(C) o aumento da procura interna.
(D) a desvalorização da moeda desse país.
25-O valor de um investimento direto realizado em Portugal por uma empresa residente em Espanha registase na...
(A) Balança de Rendimentos portuguesa.
(B) Balança Corrente espanhola.
(C) Balança Financeira portuguesa.
(D) Balança de Rendimentos espanhola.
26-Em Portugal, nos anos mais recentes, a Balança de Serviços tem registado saldos positivos, devido,
sobretudo, ao contributo positivo da rubrica...
(A) transportes.
(B) viagens e turismo.
(C) seguros.
(D) transferências privadas.
27-Em Portugal, os recebimentos do Fundo de Coesão, provenientes da União Europeia, são registados na...
(A) Balança de Mercadorias.
(B) Balança de Serviços.
(C) Balança de Capital.
(D) Balança de Rendimentos.
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28-Em 2007, a Balança de Pagamentos de um determinado país registou os seguintes valores (em milhões de
unidades monetárias):

A Balança Corrente desse país apresentou, em 2007, um...
(A)
défice de 5 milhões de unidades monetárias.
(B)
superavit de 75 milhões de unidades monetárias.
(C)
défice de 10 milhões de unidades monetárias.
(D)
superavit de 5 milhões de unidades monetárias.
29-A taxa de câmbio expressa a relação de troca entre...
(A) as moedas de dois países.
(B) os preços de dois produtos.
(C) as importações e as exportações.
(D) os bens e a moeda em circulação.
30-Nos últimos dez anos, a Balança de Mercadorias portuguesa apresentou-se sistematicamente...
(A) positiva.
(B) nula.
(C) superavitária.
(D) deficitária.
31-O Investimento Direto Estrangeiro é registado na Balança...
(A) de Capital.
(B) de Rendimentos.
(C) Financeira.
(D) Comercial.
32-Um cidadão residente em Portugal adquiriu um lote de ações de uma empresa residente nos EUA. Essa
aquisição regista-se na...
(A) Balança Financeira portuguesa.
(B) Balança de Rendimentos portuguesa.
(C) Balança de Capital portuguesa.
(D) Balança Corrente portuguesa.
33-Num determinado país, em 2007, o saldo da Balança de Mercadorias apresentou um superavit de 30 milhões
de unidades monetárias. Então, podemos concluir que, nesse ano,...
(A) o valor das importações superou o valor das exportações.
(B) o país apresentou capacidade de financiamento.
(C) o país apresentou necessidade de financiamento.
(D) o valor da taxa de cobertura foi superior a 100%.
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34-Um dos principais objetivos da Organização Mundial do Comércio (OMC) é...
(A) facilitar a integração económica europeia.
(B) abrandar o processo de globalização económica.
(C) reduzir o preço das exportações de bens.
(D) liberalizar as trocas internacionais.
35-O protecionismo, no contexto do comércio internacional, tem como um dos seus objectivos...
(A) fomentar a troca de mercadorias entre os países.
(B) defender as indústrias nacionais da concorrência externa.
(C) reduzir as taxas alfandegárias sobre as importações de produtos.
(D) permitir uma maior circulação internacional de capitais.
36-Em 2008, numa determinada economia, registaram-se os seguintes valores (em milhões de unidades
monetárias):

Os dados do quadro permitem concluir que...
(A) o défice orçamental é de 10% do PIB.
(B) o défice da Balança de Mercadorias é de 10% do PIB.
(C) o saldo da Balança de Pagamentos é negativo.
(D) o saldo orçamental é negativo.
37-A taxa de cobertura indica a...
(A) maneira como um país vai ter de pagar as suas importações.
(B) diferença entre o valor das exportações e o valor das importações.
(C) capacidade ou a necessidade de financiamento de um país.
(D) percentagem do valor das importações que é paga com o valor das exportações.
38-O livre cambismo, no contexto do comércio internacional, defende a...
(A) adopção de práticas de dumping.
(B) eliminação das barreiras alfandegárias.
(C) imposição de taxas sobre as importações.
(D) contingentação como prática generalizada.
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