
 

 

 

Prova de Avaliação Modular | Época de janeiro 2022 

Informação - Prova Escrita de Economia 

Módulo nº 6 – A INTERDEPENDÊNCIA DAS ECONOMIAS ATUAIS  

 

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

- COMÉRCIO INTERNACIONAL Diversidade das trocas internacionais Necessidade das trocas 

internacionais Vantagens das trocas internacionais Registo das Trocas internacionais Balança de 

Pagamentos Balança Corrente Mercadorias (importações e exportações) Serviços Rendimentos 

Transferências correntes Balança de Capital Balança Financeira 

-Fatores de desenvolvimento do comércio internacional Transportes e comunicações Empresas 

transnacionais GATT/OMC INTEGRAÇÃO ECONÓMICA Noção Formas: Zona de comércio 

livre, União aduaneira, Mercado comum, União económica. O processo de construção da U.E 

-INTEGRAÇÃO ECONÓMICA Noção Formas: Zona de comércio livre, União aduaneira, 

Mercado comum, União económica. O processo de construção da U.E. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

Objetivos 

justificar a existência de trocas internacionais e referir as vantagens decorrentes da integração no 

comércio internacional.  

Explicar a importância de se efetuarem os registos das trocas internacionais. 

 Referir as componentes da Balança de Pagamentos (balanças corrente, de capital e financeira). 

Caracterizar as componentes da balança corrente: bens, serviços, rendimento primário e rendimento 

secundário. Calcular e interpretar o saldo da balança de bens.  

Calcular a taxa de cobertura. Interpretar o significado de indicadores do comércio externo (taxa de 

cobertura e estrutura setorial e geográfica das importações e das exportações).  

Calcular e interpretar o saldo da balança corrente. Referir as componentes da balança de capital e 

da balança financeira. 

Explicitar o conceito de integração económica e distinguir cada uma das suas formas.  

Relacionar o processo de integração com a regionalização das trocas internacionais e com o 

movimento de abertura e liberalização do comércio internacional.  

Dar exemplos de formas de integração em diferentes áreas geográficas (Mercosul - Mercado 

Comum do Sul; ASEAN - Associação das Nações do Sudeste Asiático; NAFTA – Acordo Norte 

Americano de Livre Comércio e União Europeia - UE). Enquadrar historicamente o surgimento da 

UE, identificando as principais etapas do seu processo de construção. 

 

 

 

 

 

Co-financiado por: 



 

 

 

Características e estrutura 

-Questões de Escolha Múltipla.- (10) 

--Questões de Aplicação e interpretação – (4) 

 

MATERIAL 

Máquina de calcular normal, não cientifica. 

Material de escrita, caneta azul ou preta  

DURAÇÃO 

90 minutos 

 

 

 

 


