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Instruções: 
I) Mishkin, capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, revisão macro, Scarth capítulo 3 e notas de aula. 
II) Não é necessário entregar, não há peso para as listas na média, conforme acordado em sala de aula. 
III) As monitorias não serão usadas para “resolver as listas na lousa”, mas, sim, para discussão de dúvidas 

específicas e direcionamento das respostas corretas esperadas. 
IV) Gabarito com linhas gerais e conceitos-chave para as respostas será divulgado antes da prova. 
V) 1 questão (ou parte dela) desta lista fará parte da P3. 
 
1) Compare a gestão da política monetária dos EUA com a brasileira, destacando as similaridades e diferenças em 

relação à estrutura do sistema bancário e aos instrumentos de política monetária. 
 

2) O que é uma âncora nominal? Quais são as possíveis âncoras e como o regime de metas de inflação estabelece 
uma âncora nominal para a macroeconomia? Qual a estratégia para a implementação da política monetária 
neste regime? 
 

3) Discuta o comportamento da taxa de câmbio no longo prazo apresentando os fatores que afetam tal 
comportamento. Em seguida, sintetize as evidências empíricas discutidas no livro-texto, bem como apresente 
uma aplicação para o caso brasileiro a partir de um texto científico que trate do tema e que seu grupo tenha 
pesquisado. (não se esqueça de colocar a referência bibliográfica!) 
 

4) No curto prazo, predominam os fluxos financeiros e a teoria de alocação de portfólio como determinantes 
fundamentais, pelo lado da demanda, para a taxa nominal de câmbio.  

a. A hipótese de oferta de ativos denominadas em moeda doméstica te parece plausível? Discuta.  

b. Partindo da paridade de juros a descoberto, apresente e discuta por meio de experimentos de estática 

comparativa, ilustrando graficamente, os fatores que afetam a taxa câmbio no curto prazo. 

 

5) Sob que condições a paridade descoberta da taxa de juros é valida? Suponha que seja válida: no país A, cuja 

moeda é o “peso”, um título é vendido no período t por 500 pesos e promete pagar 530 pesos em t+1. No país B, 

cuja moeda é a “pataca”, um título de risco equivalente é vendido no período t por 50 patacas. A taxa de câmbio 

entre as duas moedas é de 2,50 pesos por pataca, no período t; para o período t+1, espera-se que a taxa de 

câmbio passe para 2,55 pesos por pataca. Calcule o valor de resgate do título do país B no período t+1, em 

patacas. Como os mercados de derivativos podem ser úteis nessa decisão financeira? 

 

6) Analise os impactos de uma intervenção do banco central no mercado cambial não esterilizada em regime de 

câmbio flexível. Considere a mesma intervenção esterilizada, quais os resultados comparados? Ilustre 

graficamente.  

 

7) Se o câmbio for fixo, discuta a atuação do banco central e as consequências sobre a política monetária, 

ilustrando graficamente para um caso de sobre e outro de subvalorização da moeda doméstica. 

 

8) Discuta o trilema de política econômica e sintetize a questão “peg or not to peg”. 

 

9) Explique como déficits no balanço de pagamentos persistentes dos EUA podem estimular a inflação mundial. 

 

10) Discuta o papel do FMI no sistema de pagamentos internacional antes de depois de Bretton Woods. 

 

11) Analise os impactos da realização de política monetária, por meio de cada um dos seus três instrumentos 

clássicos (sim, os três!), sobre a taxa de câmbio, atentando para as rubricas afetadas nos balancetes do banco 

central e do consolidado bancário. 
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12) Qual dos dois economistas está certo? Discuta o seguinte diálogo, a partir de argumentos baseados nas 

teorias de determinação da taxa de câmbio, ilustrando algebrica e graficamente seus raciocínios, por 

meio de experimentos de estática comparativa adequados: “Economista A: A volatilidade da taxa 

nominal de câmbio do nosso país decorre do nosso déficit comercial e, principalmente, da perda de 

competitividade de nossos produtos devido a uma taxa de câmbio nominal pouco depreciada; 

recomendo a adoção de câmbio fixo para resolver esse problema. Economista B: Discordo, pois as 

incertezas políticas domésticas atuais e a perspectiva de que a taxa de juros doméstica caia nos 

próximos meses são responsáveis por essa volatilidade, além disso, as expectativas são de que 

ganhemos competitividade no futuro em relação aos nossos principais parceiros comerciais; logo, 

adotar câmbio fixo depreciado hoje levaria a um problema ainda maior no futuro além de colocar o 

governo numa situação de trilema de política econômica”. 

 
13) O banco central brasileiro, que adota o regime de metas de inflação, pretende diminuir a taxa básica de juros. 

Explique como ele deve implementar tal política no contexto institucional brasileiro, por meio do efeito 
multiplicador monetário. Se o banco central americano quiser implementar a mesma política, como faria? Por 
que ambos escolhem como instrumento intermediário (policy instrument) a taxa de juros de curto prazo? Ilustre 
seus argumentos graficamente. 
 

14)  Discuta a seguinte afirmativa, a partir de argumentos baseados nas teorias de política monetária e de âncoras 
nominais, ilustrando graficamente seus raciocínios: “Um governo preocupado com estabilidade da inflação e do 
sistema financeiro escolhe uma âncora nominal eficaz baseada no câmbio, de tal forma que seu banco central 
possa gerenciar a política monetária tendo a base monetária como instrumento intermediário (policy 
instrument), de forma discricionária”. 
 

15) Discuta os motivos para a demanda por encaixes reais de acordo com a teoria da preferência pela liquidez de 
Keynes, contrapondo-o à teoria quantitativa da moeda. É possível que o motivo transação também explique a 
demanda por moeda como função da taxa de juros (explique)? 
 

16) Explique como os seguintes eventos afetarão a demando por moeda de acordo com a teoria do portfólio: 
a. A economia experimenta uma contração no ciclo de negócios; 
b. As taxas de corretagem declinam, tornando as transações no mercado de títulos mais baratas; 
c. Ocorre uma crise no mercado de ações (Considere tanto o aumento na volatilidade dos preços das ações 

quanto uma queda na riqueza dos acionistas) 
 

17) (questão de revisão de Macro) Explique a derivação da Demanda Agregada a partir da IS-LM-BP. Explique a 
lógica econômica para uma Oferta Agregada de curto prazo positivamente inclinada e, a partir de um modelo 
completo, analise o impacto de uma política monetária expansionista realizada por meio do instrumento open 
market. Ilustre graficamente suas respostas. 

 

18) Relacione o modelo proposto por Mishkin (caps 20, 21, 22, 23) ao desenvolvido na anterior, em termos de 

estrutura e hipóteses simplificadoras, e compare os resultados de uma mesma política (expansionista) no 

contexto deste modelo.  

 

19) A partir do modelo proposto por Mishkin, analise detalhadamente e ilustre graficamente as possíveis respostas 

da autoridade monetária aos seguintes choques, discutindo em cada caso a melhor resposta em termos de 

minimização das flutuações macroeconômicas: 

a. Choque de demanda temporário 

b. Choque de oferta temporário 

c. Choque de oferta permanente 
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20) A partir do conjunto de equações (1) a (7) escolha uma modelo macroeconômico compatível e responda: 

a) Escolha e justifique um modelo completo para discutir, deduzindo algebricamente, o papel da política 
monetária sobre a flutuação do produto e sua relação com a inconsistência dinâmica e com a crítica de 
Lucas.  

b) Analise o impacto de uma crise financeira sobre o equilíbrio de curto prazo adicionando à sua análise, além 
do canal tradicional, um canal de crédito como mecanismo de transmissão.  

c) Em que equações explicitamente adota-se a hipótese de expectativas racionais? Explique quais seriam as 
alternativas para modelagem das expectativas de acordo com a evolução da área ao longo do tempo e seus 
impactos sobre os resultados do modelo.  

Equações: 

𝑌 = [𝐶̅ + 𝐼 ̅ − 𝑑𝑓̅ + �̅� + 𝑁𝑋̅̅ ̅̅ − 𝑚𝑝𝑐 × �̅�] ×
1

1−𝑚𝑝𝑐
−

𝑑+𝑥

1−𝑚𝑝𝑐
× 𝑟     (1) 

𝑟 = �̅� + 𝜆𝜋  (2) 

𝜋 = 𝜋𝑒 + 𝛾(𝑌 − 𝑌𝑝) + 𝜌  (3) 

 
21) Que hipóteses foram utilizadas pela teoria macroeconômica para modelar as expectativas dos agentes, ao longo 

do desenvolvimento da área? Explique o conceito de expectativas racionais e descreva um procedimento 
de aplicação prática num modelo econômico simples. 

 
22) Sob expectativas racionais, compare as estratégias de política monetária de meta de inflação e de meta de PIB 

nominal – mostre seus resultados algebricamente.  

 

23) A hipótese de Expectativas Racionais (ER) levou ao colapso da Curva de Phillips e recolocou a inflação 

como um fenômeno estritamente monetário, no curto e no longo prazos. Explique que mecanismos 

foram utilizados, a partir da década de setenta, que reintroduziram a ocorrência de tradeoff entre 

inflação e desemprego no curto prazo e como, a partir daí, o debate sobre a forma de gestão da 

política monetária propunha combater o problema da inconsistência dinâmica. 
 

24)  Discuta as consequências da Critica de Lucas sobre a realização de política monetária e sua relação com a 

necessidade de uma âncora nominal crível. 

 

25) Sobre o debate regras x discricionariedade, discuta suas vantagens e desvantagens relativas, indicando como e 

por que o regime de metas de inflação pode ser considerado como discricionariedade restrita. 

 

26) Sintetize os principais mecanismos de transmissão da política monetária, avaliando a importância relativa de 

cada um deles em duas situações distintas: a) crise financeira e b) situação de normalidade. 

 

27) Na recessão de 2007-2009, o valor das ações ordinárias em termos reais caiu 50%. Como este declínio no 

mercado de ações afetou a demanda agregada e então contribuiu para a severidade da recessão? Seja específico 

sobre os mecanismos por meio dos quais o declínio do mercado de ações afetou a economia. 

 

28) Como o caso do Japão dá suporte às “quatro lições para a política monetária”? 

 
FIM!!!    ;-) 


