CORRECÇÃO DA FICHA DE AVALIAÇÃO
Tema III: A Contabilização da Actividade Económica
Unidade 8 — Os agentes económicos e o circuito económico
1.Agente económico é todo aquele, indivíduo ou instituição, que age/actua no sistema económico.
2. a) Famílias;
b) Poupar;
c) Prestar serviços financeiros;
d) Trocar bens, serviços e capitais com não residentes;
e) Estado.
3.Produção, distribuição, repartição de rendimentos, acumulação, poupança e consumo.
4.Consiste na captação de poupanças de diversos agentes económicos e sua colocação na disponibilidade de
outros que delas necessitam através da concessão de empréstimos.
Empresas financeiras/Instituições bancárias.
5.Porque todas as actividades económicas estão interligadas e interdependentes uma vez que a satisfação das
necessidades depende da realização cumulativa de todas elas. Por outro lado, as necessidades humanas são
renováveis e permanentes, logo todas as actividades económicas que as viabilizam têm de ser contínuas.
6.Interdependentes, porque a actividade de cada agente económico depende da realização das actividades de
outros agentes; complementares, porque a satisfação das necessidades só é alcançada com o concurso de todas
as actividades desenvolvidas por vários agentes económicos.
7.

a) É o consumo que justifica a actividade produtiva já que o objectivo da produção é a obtenção dos bens e
serviços susceptíveis de satisfazerem as nossas necessidades; ora a satisfação das necessidades só se
realiza com o consumo.
b) É a poupança que viabiliza a acumulação já que esta é a aplicação daquela no aumento das forças
produtivas; daí que sem poupança uma sociedade não possa aumentar a sua capacidade produtiva.
c) Em cada ciclo produtivo é necessário repor e/ou aumentar o nível das forças produtivas pois só assim se
produz ou se aumenta o nível de produção.

8.A desigual repartição de recursos; a produção insuficiente de uns versus a produção excedentária de outros; os
movimentos de capital sob a forma de investimentos.
9.

9.1.O circuito económico é a representação gráfica dos fluxos reais e monetários que se estabelecem entre os

agentes económicos.
9.2. Enquanto os fluxos reais representam as relações efectivamente estabelecidas entre os agentes económicos
(prestação de trabalho, fornecimento de bens, etc.), os fluxos monetários são a expressão monetária dessas
relações, exprimindo o valor de troca que os bens e serviços, em que se consubstanciam essas relações, têm.
9.3.

9.4. O sistema de contas apresenta sobre o circuito económico a vantagem de demonstrar o equilíbrio económico
em que deve funcionar a economia.
10.1.
Salários
Rendas
Juros
Lucros
Impostos

Compra de bens e serviços
Impostos

Importações

Venc. Func. Púb.
Abonos e Subs.

Empresas
17 000 Venda de bens e serviços
3 000
2 800
10 000
3 100
35 900

35 900

35 900

Famílias
35 900 Salários
3 100 Rendas
Juros
Lucros
Abonos e Subs.
Venc. Func. Púb.
39 000

17 000
3 000
2 800
10 000
3 200
3 000
39 000

Exterior
1 800 Exportações
Empréstimos Ext
1 800

1 100
700
1 800

Administração Pública
3 000 Imp. p/ Fam.
3 200 Imp. p/ Emp.
6 200

3 100
3 100
6 200

10.2. A economia encontra-se globalmente equilibrada porque os empregos de um agente constituem recursos
de outro(s), pelo que no final, o total de recursos é igual ao total de empregos.

