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ECO 2016 - Quiz 1 Total de Perguntas: 10
A maioria das respostas corretas: #8 Menos Corrigir respostas: #10

1.    Existem cinco bens em uma economia de escambo, portanto é necessário
conhecer dez preços para trocar um bem pelo outro. Se houvesse oito bens nessa
economia, quantos preços seriam necessários conhecer para trocar um bem pelo
outro?

4/27 A 16

4/27 B 32

2/27 C 56

16/27 D 28

2.    Sobre a moeda:

3/27 A tem como principal propriedade a capacidade de transportar valor no tempo

2/27 B Necessariamente, possui poder liberatório, embora nem sempre seja capaz de liquidar
transações

22/27 C possui poder liberátorio, do que depreende-se sua propriedade de meio de troca

0/27 D possui liquidez, embora outros ativos possam ser mais líquidos que ela

3.    Sobre o valor da moeda:

2/27 A é inerente à sua capacidade de transportar valor no tempo

20/27 B pode advir do "poder do rei" ou da fidúcia, conforme a abordagem cartalista

2/27 C pode advir do "poder do rei" ou da fidúcia, conforme a abordagem metalista

3/27 D segundo a abordagem metalista, o que confere valor à moeda é sua aceitação por todos
como unidade de conta

4.    A moeda é um ativo, mas nem todo ativo é moeda porque:

17/27 A um ativo é moeda apenas se servir como meio de pagamento

9/27 B apenas a moeda é reserva intertemporal de valor

0/27 C apenas a moeda mantém o valor em tempos de alta inflação

1/27 D um objeto serve como moeda apenas se tiver amparo legal

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

21/27 A Uma moeda-mercadoria preceder o uso de papel-moeda

2/27 B Os custos de transação aumentarem

3/27 C O número de preços que se deve conhecer aumentar dramaticamente

0/27 D Uma queda na especialização do trabalho
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6.    Os mercados de títulos são importantes porque

0/27 A são os mercados financeiros mais amplamente acompanhados no Brasil

0/27 B são os mercados nos quais as taxas de câmbio (bilaterais) são determinadas

25/27 C são os mercados nos quais as taxas de juros são determinadas

2/27 D são os mercados nos quais todos os tomadores arrecadam seus fundos

7.    Qual das operações a seguir envolve financiamento indireto?

2/27 A Um empréstimo que você faz a seu vizinho

11/27 B A compra de quotas de um fundo mútuo

4/27 C A compra de uma NTN-B via Tesouro Direto

10/27 D Uma empresa compra um título de curto prazo emitido por outra empresa no mercado
primário

8.    Um ativo líquido é

26/27 A um ativo que pode a baixo custo e rapidamente ser vendido

0/27 B uma quota de um resort oceânico, líquido por natureza

0/27 C difícil de revender, mas com custo de transação baixo

0/27 D sempre vendido no mercado de balcao

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

8/27 A mercado de títulos

2/27 B mercado de capitais

15/27 C mercado monetário

1/27 D mercado de ações

10.    Sobre os agregados monetários no Brasil, atualmente

8/27 A Atualmente, seguem a estrutura do grau de emissor e não mais de liquidez

5/27 B M3 representa a poupança financeira da economia

11/27 C M2 soma a M1, os tírulos públicos de alta liquidez

3/27 D M1 representa a poupança financeira da economia
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