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Quiz 2 - Ecec2016 Total Questions: 10
Most Correct Answers: #7 Least Correct Answers: #10

1.    A yield to maturity é ________ que a taxa de ________ quando o preço do título é
________ que seu valor de face.

5/23 A maior; cupom; maior

12/23 B maior; cupom; menor

3/23 C maior; perpetuidade; maior

2/23 D menor; perpetuidade; menor

2.    Um aumento na taxa esperada de inflação vai ________ o retorno esperado dos
títulos em relação aos ativos reais ________, tudo mais constante.

6/23 A reduzir; financeiros

9/23 B reduzir; reais

7/23 C aumentar; financeiros

1/23 D aumentar; reais

3.    Se existe um excesso de oferta de moeda

0/23 A as pessoas vendem títulos, fazendo a taxa de juros subir

1/23 B as pessoas vendem títulos, fazendo a taxa de juros cair

14/23 C as pessoas compram títulos, fazendo a taxa de juros cair

8/23 D as pessoas compram títulos, fazendo a taxa de juros subir

4.    A estrutura de risco da taxa de juros é

5/23 A a estrutura de como as taxas de juros se movem ao longo do tempo

9/23 B a relação entre taxas de juros de diferentes títulos com a mesma maturidade

2/23 C a relação entre o tempo de maturidade de diferentes títulos

6/23 D a relação entre as taxas de juros de títulos com diferentes maturidades

5.    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

7/23 A um ano

3/23 B dois anos

8/23 C três anos

4/23 D quatro anos
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6.    De acordo com a teoria do prêmio pela líquidez, se yield curve é plana significa
que

0/23 A Compradores de títulos esperam que as taxas de juros aumentem no futuro

13/23 B Compradores de títulos esperam que as taxas de juros não mudem

7/23 C Compradores de títulos esperam que as taxas de juros cairão no futuro

3/23 D a yield curve não tem relação com as expectativas dos compradores de títulos

7.    O prêmio de risco sobre debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas)
usualmente ________ durante a expansão de um ciclo de negócios, e ________ durante
recessões

4/23 A aumentam; diminuem

19/23 B diminuem; aumentam

0/23 C aumentam; aumentam

0/23 D diminuem; diminuem

8.    De acordo com a teoria de expectativas da ETTJ, a taxa de juros sobre um título
de longo prazo será igual ao [à] ________ das taxas de juros esperadas dos títulos de
curto prazo até a maturidade do título de longo prazo

7/23 A média ponderada,já que os títulos são substitutos imperfeitos

2/23 B soma,já que os títulos são substitutos perfeitos

0/23 C diferença, já que os títulos não são substitutos

14/23 D média ponderada,já que os títulos são substitutos perfeitos

9.    Se o efeito liquidez é maior que os soutros efeitos e o ajustamento da
expectativa de inflação é lento, então

3/23 A a taxa de juros subirá, se a oferta de moeda aumenta

3/23 B a taxa de juros cairá, se a oferta de moeda cresce

15/23 C a taxa de juros cairá e ao longo do tempo subirá a um patamar abaixo do nível inicial
quando a oferta de meda cresce

2/23 D a taxa de juros subirá imediatamente acima do nível inicial quando a oferta de moeda
cresce

10.    O que é geralmente verdadeiro para títulos?

10/23 A O único título cujo retorno é igual ao YTM é aquele em que a maturidade é igual ao
período de manutenção

3/23 B Um aumento nas taxas de juros é associado a uma queda nos preços dos títulos,
resultando em ganho de capital sobre os títulos com maturidade maior que o período de
manutenção

5/23 C Quanto maior a maturidade do título, menor é a mudança no preço associada a uma
mudança na taxa de juros

5/23 D Preços e retornos para títulos de curto-prazo são menos voláteis que para títulos de
longo-prazo
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