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                                                                            Questões  
1. (ESAF- AFRF- 2005) Considere as seguintes informações para uma economia hipotética (em unidades monetárias): 
Exportações de bens e serviços não fatores: 200 
Importações de bens e serviços não fatores: 300  
Renda líquida enviada ao exterior: 100  
Com base nessas informações e considerando as identidades macroeconômicas básicas decorrentes de um sistema de 
contas nacionais, é correto afirmar que essa economia hipotética apresentou:  
a) déficit no balanço de pagamentos em transações correntes de 100.  
b) déficit no balanço de pagamentos em transações correntes de 200.  
c) superávit no balanço de pagamentos de 200.  
d) saldo nulo no balanço de pagamentos em transações correntes.  
e)  superávit no balanço de pagamentos de 100.  
2. (AFRF -00) Considere os seguintes dados que refletem as relações de uma economia hipotética com o resto do 
mundo, num determinado período de tempo, em unidades monetárias: 
- exportações com pagamento a vista: 100; 
- importações com pagamento a vista: 50; 
- entrada de investimento direto externo sob a forma de máquinas e equipamentos: 200; 
- pagamento de juros de empréstimos, remessa de lucros e pagamento de aluguéis: 80; e 
- amortização de empréstimos: 50. 
Pode-se afirmar que o saldo da balança comercial; o saldo da balança de serviços; o saldo em transações correntes e o 
saldo total do balanço de pagamentos são respectivamente de: 
a) 50; -130; -230; -80. 
b) 50; -80; -230; -80. 
c) -150; -130; -230; -80. 
d) -150; -80; 230; 0 . 
e) -150; -80; -230; -80. 
3. (APO – 2002) Considere os seguintes dados (em unidades monetárias, em um determinado período de tempo): 
Saldo da balança comercial: déficit de 100 
Saldo em transações correntes: déficit de 300 
Saldo total do balanço de pagamentos: superávit de 500 
Considerando a ausência de lançamento nas contas de "transferências unilaterais" e "erros e omissões”, pode-se concluir 
que o saldo do balanço de serviços e o saldo do movimento de capitais autônomos foram, respectivamente: 
a) - 100 e + 800; b) + 100 e + 800; c) - 200 e + 500; d) + 200 e + 500; e) - 200 e + 800 
 
4. (MDIC – 2002) Com relação ao balanço de pagamentos, é incorreto afirmar que: 
a) um déficit na balança de serviços não necessariamente implica um déficit em transações correntes. 
b) entradas de mercadorias no país são, necessariamente, consideradas como importações. 
c) se o país não possui reservas, um déficit em transações correntes tem que ser necessariamente financiado com 
movimentos de capitais autônomos. 
d) os investimentos diretos são considerados como item dos movimentos de capitais autônomos. 
e) se, em valor absoluto, o déficit em transações correntes é igual ao superávit no movimento de capitais autônomos, 
então, na ausência de erros e omissões, o saldo total do balanço de pagamentos será nulo. 
5. (ESAF- AFRF- 2003)  Considere os seguintes saldos do balanço de pagamentos para uma determinada economia 
hipotética, em unidades monetárias:    
saldo da balança comercial: superávit de 100    
saldo em transações correntes: déficit de 50    
saldo total do balanço de pagamentos: superávit 10  
Com base nestas informações e considerando que não ocorreram lançamentos na conta "erros e omissões", é correto 
afirmar que:  
a) o saldo da conta "transferências unilaterais" foi necessariamente superavitário 
b) independente do saldo da conta "transferências unilaterais", podemos afirmar com certeza que o saldo da balança de 
serviços foi superavitário 
c) o saldo dos movimentos de capitais autônomos foi negativo 
d) se a conta "transferências unilaterais" foi superavitária, podemos afirmar com certeza  
que a balança de serviços apresentou saldo positivo.  
e) se a conta "transferências unilaterais" foi superavitária, podemos afirmar com certeza que a balança de serviços 
apresentou saldo negativo.  
6. (APO - 02) Com base no balanço de pagamentos, é correto afirmar que: 
a) o saldo dos movimentos de capitais autônomos tem que ser necessariamente igual ao saldo do balanço de pagamentos 
em transações correntes. 
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b) as transferências unilaterais têm como única contrapartida de lançamento a balança comercial. 
c) o saldo total do balanço de pagamentos é necessariamente igual a zero. 
d) os lucros reinvestidos são lançados com sinal positivo nos movimentos de capitais e com sinal negativo no balanço 
de serviços. 
e) as amortizações fazem parte do balanço de serviço. 
7 – (Gestor - 2008) A partir do início deste século, o Banco Central do Brasil passou a divulgar o balanço de 
pagamentos com nova metodologia. Pode-se considerar as seguintes alterações em relação à metodologia anterior, 
exceto a  
a) exclusão, no item investimentos diretos, dos empréstimos intercompanhias, de qualquer prazo, nas modalidades de 
empréstimos diretos e colocação de títulos. 
b) introdução, na conta corrente, de clara distinção entre bens, serviços, renda e transferências correntes, com ênfase no 
maior detalhamento na classificação de serviços.  
c) estruturação da conta de rendas de forma a evidenciar as receitas e despesas geradas por cada uma das modalidades 
de ativos e passivos externos contidas na conta fi nanceira.  
d) inclusão da “conta financeira”, em substituição à antiga conta de capitais. 
e) reclassificação de todos os instrumentos de portfolio, inclusive bônus, notes e commercial papers, para a conta de 
investimento em carteira. 
8. (Gestor - 2008) Conforme consta nas notas metodológicas do Banco Central do Brasil sobre o Balanço de 
Pagamentos, a conta que inclui os “serviços financeiros, que compreende serviços bancários tais como corretagens, 
comissões, tarifas por prestações de garantias e finanças, comissões e outros encargos acessórios sobre o endividamento 
externo” é a conta: 
a) transferências unilaterais correntes. 
b) de rendas. 
c) de serviços. 
d) de capital. 
e) financeira. 
9. (Gestor - 2003) A partir de janeiro de 2001, o Banco Central do Brasil passou a divulgar o balanço de pagamentos de 
acordo com a metodologia contida no Manual de Balanço de Pagamentos do Fundo Monetário Internacional. Não faz 
parte das alterações introduzidas na nova apresentação: 
a) introdução, na conta corrente, de clara distinção entre bens, serviços, renda e  transferências correntes, com ênfase no 
maior detalhamento na classificação dos serviços. 
b) introdução da "conta de capitais" em substituição à antiga "conta financeira". 
c) estruturação da "conta de rendas" de forma a evidenciar as receitas e despesas geradas por cada uma das modalidades 
de ativos e passivos externos contidas na conta financeira. 
d) inclusão, no item investimentos diretos, dos empréstimos intercompanhias.  
e) reclassificação de todos os instrumentos de portfolio, inclusive bônus, notes e commercial papers, para a conta de 
investimentos em carteira. 
10. (Gestor - 2003) O desempenho das contas externas pode ser avaliado a partir da denominada “tabela de usos e 
fontes”. Constituem usos: 
a) os desembolsos de médio e longo prazos 
b) a conta de capital 
c) a balança comercial 
d) os investimentos estrangeiros diretos 
e) os investimentos em papéis domésticos de longo prazo 
11. (Gestor - 2009) Considere os seguintes saldos, em unidades monetárias, para as contas dos Balanços de 
Pagamentos: 
Balanço comercial: - 700; Balanço de serviços: - 7.000; Balanço de rendas: - 18.000; Transferências unilaterais: + 
1.500; Conta Capital: + 300; Investimento Direto: + 30.500; Investimento em Carteira: + 7.000; Derivativos: - 200; 
Outros investimentos na conta financeira = -18.000; Erros e omissões: + 2.500. 
Considerando esses lançamentos, é correto afirmar que a conta Haveres da Autoridade Monetária apresentou saldo 
de: a) + 2.000; b) – 2.100; c) – 2.900; d) zero; e) + 2.100 
12. (APO – 2010) Quanto ao balanço de pagamentos de um país, sabe-se que: 
a) o saldo total do balanço de pagamentos é igual à soma da balança comercial com o balanço de serviços e rendas e as 
transferências unilaterais correntes, salvo erros e omissões. 
b) o saldo das transações correntes, se positivo (superávit), implica redução em igual medida do endividamento externo 
bruto, no período. 
c) o saldo total do balanço de pagamentos é igual à soma da balança comercial com a conta de serviços e rendas, salvo 
erros e omissões. 
d) a conta Capital e Financeira iguala (com sinal trocado) o saldo total do balanço de pagamentos. 
e) a conta Capital e Financeira iguala (com o sinal trocado) o saldo de transações correntes, salvo erros e omissões. 
Gabarito: 1 – B; 2 – E; 3 – E; 4 – C; 5 – E; 6 – D; 7 – A; 8 – C; 9 – B; 10 – C; 11 – E; 12 - D 


