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Quiz 5 Ecec Total Questions: 10
Most Correct Answers: #4 Least Correct Answers: #1

1.    De acordo com a regra de Taylor, o FED deve aumentar a federal funds rate
quando a inflação ________ da meta de inflação ou quando o PIB real ________ da meta
do produto.

19/35 A sobe acima; cai abaixo

2/35 B cai abaixo; cai abaixo

7/35 C sobe acima; sobe acima

7/35 D cai abaixo; sobe acima

2.    Se o princípio de Taylor não é seguido e as taxas de juros nominais sofrem um
aumento menor do que a taxa de inflação, então as taxas de juros reais vão ________
e a política monetária será muito ________

5/35 A subir; apertada

6/35 B subir; frouxa

9/35 C cair; apertada

15/35 D cair; frouxa

3.    A taxa de inflação sobe quando

0/35 A A taxa de desemprego é igual a NAIRU

11/35 B A taxa de desemprego é maior que a NAIRU

15/35 C A taxa de desemprego é menor que a NAIRU

9/35 D A taxa de desemprego aumenta mais rápido que a NAIRU

4.    Um aumento de produtividade em um país fará com que sua moeda ________,
porque o mesmo poderá produzir a preços ________, tudo mais constante

2/35 A deprecie; menores

32/35 B aprecie; menores

0/35 C deprecie; maiores

1/35 D aprecie; maiores

5.    Se a taxa de inflação dos EUA é maior que a do México, e a produtividade cresce
a uma taxa menor nos EUA, então, no longo prazo ________, tudo mais constante.

29/35 A O Peso mexicano vai apreciar frente ao Dólar

1/35 B O Peso mexicano vai depreciar frente ao Dólar

4/35 C O Peso mexicano pode tanto apreciar, depreciar ou manter-se constante frente ao Dólar.

1/35 D Não haverá efeito no Peso mexicano relativamente ao Dólar
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6.    ________ na taxa de juros externa faz com que a demanda por ativos domésticos
aumente e a moeda doméstica ________, tudo mais constante.

5/35 A Um aumento; aprecie

2/35 B Um aumento; deprecie

28/35 C Uma queda; aprecie

0/35 D Uma queda; deprecie

7.    Se a taxa de juros é de 7% para os ativos em Euro e 5% para os em Dólar, e se é
esperado que o Dólar se aprecie em 4%, para um francês o retorno esperado
esperado dos ativos denominados em Dólar é

11/35 A 0.11

16/35 B 0.09

6/35 C 0.05

2/35 D 0.03

8.    Sob um regime de taxa de câmbio fixa, se um país exaure suas reservas
internacionais, ele não pode impedir que a sua moeda

24/35 A deprecie

6/35 B aprecie

4/35 C inflacione

1/35 D deflacione

9.    Se um banco central não quer deixar a moeda doméstica depreciar, ele vai
________reservas internacionais comprando sua própria moeda, desse modo ________
a base monetária e aumentando o risco de maior desemprego.

23/35 A perder; diminuindo

8/35 B perder; aumentando

2/35 C adquirir; diminuindo

2/35 D adquirir; aumentando

10.    A estratégia de política monetária que resulta na perda de uma política
monetária independente é

25/35 A meta de taxa de câmbio

0/35 B meta de agregado monetário

4/35 C meta de inflação

6/35 D a âncora nominal implicita
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