
11/09/2016

Quiz 6 - Eco Total Questions: 10
Most Correct Answers: #3 Least Correct Answers: #10

1.    Tudo o mais constante, uma mudança nas expectativas dos trabalhadores sobre
o nível de preços agregado causa uma mudança _____________

10/49 A na demanda agregada

36/49 B na oferta agregada de curto prazo

1/49 C na função de produção agregada

2/49 D na oferta agregada de longo prazo

2.    Mesmo com expectativas racionais, é possível haver tradeoff de curto prazo
entre inflação e desemprego desde que

6/49 A a política monetária seja feita por meio de regras em lugar de discricionariedade

4/49 B o princípio de Taylor se verifique

37/49 C haja algum de rigidez nominal, como justaposição de contratos de salários

1/49 D os erros de previsão dos agentes, em média, seja diferente de zero

3.    A principal diferença entre uma demanda agregada tradicional e uma baseada
na regra de Taylor (moderna) é que

0/49 A a tradicional leva em conta a economia aberta e a moderna só é possível em economia
fechada

2/49 B os agentes decidem sobre investimento produtivo com base no espírito animal na
tradicional e com base no custo de oportunidade real na moderna

2/49 C o comportamento fiscal do governo é sustentável intertemporalmente apenas na
moderna

44/49 D na moderna o banco central reage às flutuações da economia, propiciando o ajuste para o
equilíbrio geral

4.    Num modelo de OA-DA moderno o elemento mais relevante é

4/49 A a realocação de portfólio dos agentes que garante o retorno da economia ao equilíbrio de
longo prazo

8/49 B a formação de expectativas racionais

5/49 C a atuação do banco central como estabilizar da âncora nominal

31/49 D a compreensão de que a economia é afetada por diversos tipos de choques que requerem
diferentes respostas de política econômica

5.    Regras de política monetária usualmente preveem uma elevação _________
da________ quando a ___________ excede a meta.

38/49 A mais que proporcional; taxa de juros; inflação esperada

2/49 B menos que proporcional; taxa de juros; inflação esperada

7/49 C mais que proporcional; inflação; inflação esperada
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2/49 D proporcional; taxa de juros; inflação esperada

6.    A segunda fase da Curva de Phillips indica

39/49 A que o tradeoff é instável e explorá-lo produz um efeito aceleracionista sobre a inflação

2/49 B que o tradeoff é instável como resultado das expectativas racionais

5/49 C que o tradeoff não existe, pois os mercados operam em concorrência perfeita

2/49 D que os resultados de tradoff da primeira fase foram devidos à correlação espúria

7.    Sob concorrência perfeita e expectativas racionais

9/49 A a curva de Phillips é positivamente inclinada e a ação discricionária leva à inconsistẽncia
dinâmica

7/49 B o tradeoff de curto prazo não existe e a política monetária tem efeitos reais se realizada
por meio de regras

30/49 C o tradeoff de curto prazo não existe e a ação discricionária leva à inconsistẽncia dinâmica

3/49 D a Curva de Phillips é horizontal propiciando a ocorrẽncia de inconsistência dinâmica

8.    Os modelos de OA-DA de perspectiva Novo-Keynesiana caracterizam-se

31/49 A expectativas racionais; tradeoff de curto de prazo e comportamento otimizador do banco
central

6/49 B expectativas racionais com previsão perfeita; mercados competitivos e regras de política
monetária

4/49 C expectativas racionais; ausência de tradeoff e comportamento otimizador do banco
central

7/49 D expectativas racionais com previsão perfeita; tradeoff de curto prazo e comportamento
discricionário do banco central

9.    Irving Fisher era da opinião de que características institucionais da economia
que afetam a velocidade da moeda mudam ________ ao longo do tempo, portanto a
velocidade da moeda será ________ no curto prazo

3/49 A rapidamente; instável

3/49 B rapidamente; estável

2/49 C lentamente, instável

41/49 D lentamente, estável

10.    Na análise de Baumol-Tobin da demanda por moeda, tanto um aumento na
________ quanto em ________ aumentam a demanda por moeda.

7/49 A renda; taxa de juros

10/49 B taxa de corretagem; taxa de juros

5/49 C taxa de juros; nível de preços

26/49 D taxa de corretagem; renda

Page 2 of 2


