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Exemplo de teste 2 

 

1. O Banco de Portugal tem a responsabilidade de publicar dados referentes às 

taxas de câmbio. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

 A taxa de câmbio traduz o valor de um bem ou serviço. 

 A taxa de câmbio traduz o valor de uma moeda. 

 A partir de 1998 a taxa de câmbio é calculada como uma unidade de 

moeda estrangeira = X euros 

 O Banco de Portugal só publica taxas de câmbio anuais. 

 

2. As receitas de turistas estrangeiros em Portugal são registadas a crédito na 

balança de pagamentos portuguesa. Esta informação é publicada no BPstat 

no domínio das estatísticas externas. Qual foi o melhor mês de sempre para 

as receitas de turistas estrangeiros em Portugal? 

 Maio de 1998 (começo da Expo 98) 

 Julho de 2004 (começo do Euro 2004) 

 Novembro de 2017 (ocorreu a 1.ª Web Summit em Lisboa) 

 Agosto de 2019 (ocorreu o festival de Verão "Marés de agosto" nos 

Açores) 
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3. O Banco de Portugal é responsável pelas estatísticas do Endividamento do 

setor não financeiro, que incluem o endividamento das empresas privadas. 

Tendo por base estas estatísticas, em qual dos seguintes meses as grandes 

empresas (Sociedades Não Financeiras) privadas apresentaram o volume de 

endividamento mais elevado? 

 Dezembro de 2012 

 Setembro de 2013 

 Dezembro de 2017 

 Janeiro de 2018 

 

4. O Banco de Portugal publica estatísticas sobre as empresas portuguesas, 

que estão disponíveis no BPstat no domínio das empresas da central de 

balanços. Em particular, o rácio de rendibilidade do ativo pretende determinar 

o desempenho das empresas na utilização dos seus ativos (ou seja, dos 

recursos que possui). Qual dos seguintes setores de atividade económica 

apresentou a rendibilidade do ativo mais elevada, no final de 2018? 

 Indústria 

 Construção 

 Comércio 

 Transportes e armazenagem 

 

5. Os imigrantes enviam regularmente dinheiro (remessas) para as suas famílias 

(tipicamente residentes no país de origem do imigrante). Sempre que um 

imigrante em Portugal envia remessas para o seu país de origem, existe um 

débito face ao exterior. O apuramento destes dados é da responsabilidade do 

Banco de Portugal. De 2001 a 2018, para qual dos seguintes países foi 

registada a maior variação absoluta de remessas enviadas por imigrantes em 

Portugal? 

 Brasil 

 China 

 França 

 Roménia 


