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Quiz 2 - Eco2016 Total Questions: 10
Most Correct Answers: #6 Least Correct Answers: #8

1.    Uma mesma queda na taxa de juros de todos os títulos

10/31 A aumenta o preço de um título de 5 anos mais do que o preço de um título de 10 anos

16/31 B aumenta o preço de um título de 10 anos mais do que o preço de um título de 5 anos

4/31 C diminui o preço de um título de 5 anos mais do que o preço de um título de 10 anos

1/31 D diminui o preço de um título de 10 anos mais do que o preço de um título de 5 anos

2.    Qual das seguintes afirmações é incorreta?

2/31 A A taxa de juros real pode ser negativa

8/31 B Taxas de juros nominais altas são geralmente associadas à altas taxas de inflação

16/31 C Taxas de juros reais altas são geralmente associadas à altas taxas de inflação

5/31 D É mais fácil de computar a taxa de juros real ex post do que a taxa de juros real ex ante

3.    Quando o preço de um título diminui, tudo mais constante, a curva de demanda
por títulos________.

15/31 A desloca-se para a direita

7/31 B desloca-se para a esquerda

9/31 C não se desloca

0/31 D inverte

4.    Se os preços no mercado de títulos se tornam mais voláteis, tudo mais
constante, a curva de demanda por títulos desloca-se para a ________ e as taxas de
juros________

21/31 A esquerda; aumentam

4/31 B esquerda; diminuem

3/31 C direita; aumentam

3/31 D direita; diminuem

5.    Quando a taxa de crescimento da oferta de moeda aumenta, as taxas de juros
ficam permanentemente menores se

21/31 A o efeito líquidez é maior que os outros efeitos

2/31 B há um rápido ajuste da inflação esperada

4/31 C há um lento ajuste da inflação esperada

4/31 D o efeito da inflação esperada é maior que o efeito líquidez
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6.    Tudo mais constante, se o governo garantir hoje que pagará aos credores no
caso de uma companhia falir no futuro, a taxa de juros dos títulos corporativos irá
________ e a dos títulos do Tesouro irá________

2/31 A aumentar; aumentar

4/31 B aumentar; diminuir

24/31 C diminuir; aumentar

1/31 D diminuir; diminuir

7.    Quando a yield curve é negativamente inclinada

10/31 A as pessoas podem estar esperando uma política monetária restritiva

8/31 B a yield to maturity de curto prazo é menor que a de longo prazo

0/31 C Esta situação é impossível, já que a yield curve é sempre positivamente inclinada

13/31 D as pessoas estão esperando uma desaceleração econômica

8.    Se as taxas de juros esperadas para os títulos de 1 ano de maturidade nos
próximos 5 anos forem 2%, 4%, 1%, 4% e 3% respectivmente, de acordo com a
teoria das expectativas, o título com a menor taxa de juros hoje será o com
maturidade de

8/31 A um ano

4/31 B dois anos

15/31 C três anos

4/31 D quatro anos

9.    Suponha que a taxa de juros atual e esperada para o futuro seja 4% nos
próximos dois anos. De acordo com a teoria do prêmio pela líquidez, a taxa de juros
de um título de 3 anos de maturidade será

5/31 A 0.04

18/31 B maior que 4%

7/31 C menor que 4%

1/31 D 0.12

10.    Sob a ótica da teoria Keynesiana de preferência por liquidez, um aumento na
taxa de juros faz com que a curva de demanda por moeda ________, tudo mais
constante

8/31 A se desloca para a direita

13/31 B se desloca para a esquerda

10/31 C não se desloca

0/31 D se inverte
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