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Quiz 4 - Ecec Total Questions: 10
Most Correct Answers: #6 Least Correct Answers: #10

1.    Qual conjunto de objetivo pode, as vezes, ser conflitante no curto prazo?

1/38 A Alta taxa de emprego e crescimento econômico

4/38 B Estabilidade da taxa de juros e estabilidade do mercado financeiro

29/38 C Alta taxa de emprego e estabilidade do nível de preços

4/38 D Estabiliade da taxa de câmbio e estabilidade do mercado financeiro

2.    Pesquisas recentes mostram que a melhor performance de gerenciamento da
inflação se mostra em países com

28/38 A o banco central mais independente

2/38 B controle político da política monetária

1/38 C financiamento monetário dos déficits orçamentários

7/38 D uma política de sempre manter as taxas de juros baixas

3.    O que torna o Federal Reserve único ao compará-lo com outros bancos centrais
do mundo é

3/38 A sua estrutura centralizada

20/38 B sua estrutura descentralizada

5/38 C suas funções regulatórias

10/38 D suas funções de política monetária

4.    Quando o FED compra um título do governo de um banco comercial, as reservas
no sistema bancário________ e a base monetária________, tudo mais constante

14/38 A aumenta, aumenta

9/38 B aumenta, diminui

12/38 C diminui, aumenta

3/38 D diminui, diminui

5.    O efeito de uma compra de open market nas reservas pode ser diferente
dependendo de como o vendedor do título mantém os recursos obtidos. Se os
recursos são mantidos em moeda, a operação de open market________ as reservas, e
se os recursos são mantidos em depósitos, a operação de open market________ as
reservas.

2/38 A não tem efeito sobre; não tem efeito sobre

24/38 B não tem efeito sobre; aumenta

1/38 C aumenta; não tem efeito sobre

11/38 D diminui; aumenta
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6.    Quando uma pessoa saca dinheiro da sua conta

5/38 A tanto a base monetária quanto as reservas bancárias diminuem

0/38 B tanto a base monetária quanto as reservas bancárias aumentam

3/38 C a base monetária diminui, mas as reservas bancárias não mudam

30/38 D as reservas bancárias diminuem, mas a base monetária não muda

7.    Tudo mais constante, um aumento na taxa de reservas voluntárias faz com que
o multiplicador monetário________ e com que a oferta de moeda________.

3/38 A diminua; aumente

8/38 B aumente; aumente

19/38 C diminua; diminua

8/38 D aumente; diminua

8.    O FED utiliza 3 ferramentas para manipular a oferta monetária: operações de
open market, que afetam ________; mudanças nas reservas emprestadas, o que afeta
________, a mudança na taxa de reservas exigida, o que afeta ________.

3/38 A o multiplicador monetário; a base monetária; a base monetária

13/38 B a base monetária; o multiplicador monetário; a base monetária

21/38 C a base monetária; a base monetária; o multiplicador monetário

1/38 D o multiplicador monetário; o multiplicador monetário; a base monetária

9.    No mercado de reservas, se a federal funds rate está acima da taxa de
remuneração das reservas, então uma operação open market________ a oferta de
reservas, aumentando a federal funds rate, tudo mais constante.

8/38 A de venda aumenta

12/38 B de venda diminui

8/38 C de compra aumenta

10/38 D de compra diminui

10.    Se um banco central espera que as pessoas passarão a manter mais moeda em
espécie, ele conduz uma operação de open market de ________, para compensar
________ esperada(o) nas reservas

2/38 A compra; o aumento

12/38 B compra; a queda

1/38 C venda; o aumento

23/38 D venda; a queda
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