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Questão 1 (adaptada) – CESPE – Consultor Legislativo – Senado Federal - 2002: O 

balanço de pagamento registra, de forma detalhada, a composição da conta-corrente e 

das várias transações que a financiam. Nesse contexto, julgue os itens a seguir. 

1- Quando um brasileiro compra livros e CDs na livraria virtual sediada no exterior, 

essa transação é registrada na conta de capital do balanço de pagamentos brasileiro. 

2 - Ceteris paribus, a recessão econômica que está ocorrendo nos EUA, ao contribuir 

para aumentar as exportações líquidas, tende a reduzir o déficit no balanço comercial 

norte-americano. 

3- As doações feitas pelo governo brasileiro aos refugiados afegãos são debitadas no 

balanço das transações correntes. 

 

Questão 2 (adaptada) – CESPE - TCE – Acre - 2008: Acerca do balanço de 

pagamentos, intrumento que registra as transações de um país com o resto do mundo, 

assinale a opção correta.  

1 - Quando brasileiros que trabalham no exterior remetem parte de suas economias para 

suas famílias que residem no Brasil, essas transações são contabilizadas na conta 

financeira do balanço de pagamentos brasileiro.  

2 - Mesmo considerando-se que a rubrica erros e omissões seja nula, o balanço de 

pagamentos de um país pode apresentar deficit e superavit.  

              

Questão 3 (adaptada) – CESPE – BASA - 2007:  A análise macroeconômica das 

economias abertas permite examinar questões referentes ao balanço de pagamentos e ao 

mercado de câmbio. Com relação a esse assunto, julgue os próximos itens 

1 - A compra de ações de empresas brasileiras por investidores estrangeiros deve ser 

contabilizada na conta-corrente do balanço de pagamentos brasileiro como um crédito. 

 

Questão 4 (adaptada) – ACE - TCU –- 1996: Na atual fase de globalização da 

economia mundial, torna-se particularmente importante estudar os princípios 

fundamentais que norteiam as relações econômicas entre países. Assim sendo, com base 

nos conceitos essenciais da economia internacional, julgue os itens a seguir.  

1 - Quando cidadãos brasileiros contraem empréstimos junto a um banco comercial 

norte-americano, essa transação é contabilizada como um débito na conta de capital do 

Balanço de Pagamentos brasileiro.  
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Gabarito:  

1 – ECC 

2 – EC 

3 – E 

4 - E 


