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Ecec 2016 - Quiz 1 Total Questions: 10
Most Correct Answers: #5 Least Correct Answers: #9

1.    Sobre a moeda:

7/24 A tem como principal propriedade a capacidade de transportar valor no tempo

1/24 B Necessariamente, possui poder liberatório, embora nem sempre seja capaz de liquidar
transações

16/24 C possui poder liberátorio, do que depreende-se sua propriedade de meio de troca

0/24 D possui liquidez, embora outros ativos possam ser mais líquidos que ela

2.    Sobre o valor da moeda:

3/24 A é inerente à sua capacidade de transportar valor no tempo

20/24 B pode advir do "poder do rei" ou da fidúcia, conforme a abordagem cartalista

1/24 C pode advir do "poder do rei" ou da fidúcia, conforme a abordagem metalista

0/24 D segundo a abordagem metalista, o que confere valor à moeda é sua aceitação por todos
como meio de transação

3.    O que é mais provável acontecer na transição de um sistema de pagamentos de
escambo para um sistema monetário?

22/24 A Uma moeda-mercadoria preceder o uso de papel-moeda

0/24 B Os custos de transação aumentarem

2/24 C O número de preços que se deve calcular aumentar dramaticamente

0/24 D Uma queda na especialização do trabalho

4.    Os mercados de títulos são importantes porque

3/24 A são os mercados financeiros mais amplamente acompanhados no Brasil

0/24 B são os mercados nos quais as taxas de câmbio (bilaterais) são determinadas

20/24 C são os mercados nos quais as taxas de juros são determinadas

1/24 D são os mercados nos quais todos os tomadores arrecadam seus fundos

5.    Intermediários financeiros

24/24 A provêem um canal entre os que querem poupar e os que querem investir

0/24 B não produzem nada de valor e esgotam os recursos da economia

0/24 C podem ferir a performance da economia

0/24 D mantêm uma pequena parcela da quiqueza da economia

6.    Um ativo líquido é

24/24 A um ativo que pode facilmente e rapidamente ser vendido para obter moeda
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0/24 B uma quota de um resort oceânico

0/24 C difícil de revender

0/24 D sempre vendido no mercado de balcao

7.    Um mercado financeiro em que apenas instrumentos de dívida de curto prazo
são transacionados é chamado de

4/24 A mercado de títulos

4/24 B mercado de capitais

12/24 C mercado monetário

4/24 D mercado de ações

8.    Porque é a unidade de conta, a moeda

0/24 A aumenta os custos de transação

22/24 B reduz o número de preços que se precisa calcular

2/24 C não rende juros

0/24 D desencoraja a especialização

9.    Sobre os agregados monetários no Brasil, atualmente

8/24 A Atualmente, seguem a estrutura do grau de liquidez de ativos na economia

4/24 B M3 representa a poupança financeira da economia

9/24 C M2 soma a M1, os títulos públicos de alta liquidez

3/24 D M4 representa a poupança financeira da economia

10.    A estrutura a termo da taxa de juros

15/24 A interliga a formação dos juros nos mercados de curto, médio e longo prazos

0/24 B apresenta normalmente uma curvatura negativa, devido a impossibilidade de prever o
futuro

9/24 C interliga os prêmios de risco de ativos de mesmo prazo e com diferentes graus de risco

0/24 D não é relevante para a compreensão da gestão da política monetária
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