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Quiz 5-ECO Total Questions: 10
Most Correct Answers: #4 Least Correct Answers: #7

1.    A estratégia de política monetária que depende de uma relação moeda-renda
estável é

1/51 A meta de taxa de câmbio

20/51 B meta de agregado monetário

17/51 C meta de inflação

13/51 D a âncora nominal implícita

2.    Flutuações na demanda por reservas fazem o FED perder o controle de um
agregado monetário se o mesmo estabelecer uma meta

7/51 A de um agregado monetário

13/51 B da base monetária

29/51 C da taxa de juros

2/51 D do PIB nominal

3.    De acordo com o princípio de Taylor, quando a taxa de inflação sobe, a taxa de
juros nominal deve ________ numa proporção ________que o aumento na taxa de
inflação.

39/51 A subir; maior que

6/51 B subir; menor que

2/51 C cair; maior que

4/51 D cair; menor que

4.    A teoria da paridade do poder de compra afirma que as taxas de câmbio entre
duas moedas irão se ajustar para refletir mudanças

1/51 A na balança comercial dos dois países

0/51 B no saldo da conta atual de cada país

1/51 C na política fiscal dos dois países

49/51 D no nível de preço dos dois países

5.    Maiores tarifas e quotas fazem com que a moeda de um país ________ no
________prazo.

2/51 A deprecie; curto

11/51 B aprecie; curto

7/51 C deprecie; longo

31/51 D aprecie; longo
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6.    Suponha que o Federal Reserve faça uma operação de Open Market de venda.
Tudo mais constante, a demanda por ativos americanos irá ________, e o dólar vai
________.

32/51 A aumentar; apreciar

5/51 B aumentar; depreciar

8/51 C diminuir; apreciar

6/51 D diminuir; depreciar

7.    No longo prazo, um aumento na oferta de moeda é combinado com um
aumento na mesma porcentagem no nível de preços, deixando inalterada a oferta
real monetária e ________. Essa proposição é chamada de ________ monetária.

18/51 A outras variáveis econômicas como a taxa de juros real; neutralidade

21/51 B a taxa de juros nominal; neutralidade

5/51 C todas as outras variáveis econômicas como a taxa de juros real; ilusão

7/51 D a taxa de juros nominal; ilusão

8.    Quando o banco central permite a compra ou venda de moeda doméstica ter
um efeito na base monetária temos o que é chamado de

46/51 A intervenção no mercado de câmbio não esterilizada

4/51 B intervenção no mercado de câmbio esterilizada

0/51 C uma regra de feedback da taxa de câmbio

1/51 D intervenção no mercado de câmbio monetariamente neutra

9.    Sob o sistema Bretton Woods, um país que apresenta ________ na balança de
pagamentos perdeu reservas internacionais e precisa implementar uma política
monetária ________ para fortalecer sua moeda.

8/51 A déficit; expancionista

39/51 B déficit; contracionista

2/51 C superavít; expancionista

2/51 D superavit; contracionista

10.    Políticos de um país com superavit na balança de pagamentos podem não
querer que a moeda de seu país se valorize porque isso pode

3/51 A prejudicar consumidores em seus países porque os produtos importados serão mais
caros

44/51 B prejudicar empresas domésticas fazendo com que produtos importados sejam mais
baratos dentro do país

4/51 C aumentar a inflação no seu país

0/51 D diminuir a riqueza do país
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