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Orientações: Entregue em papel. Máximo de 1000 palavras; 
 
 

1) Considere a seguinte definição de sistema financeiro: 

 

“Sistemas financeiros são um conjunto complexo de instituições – organizações, 
normas, convenções, hábitos de pensamento e de comportamento – que definem os 
instrumentos financeiros, as condições e o ambiente/contexto econômico em que os 
indivíduos/organizações estabelecerão as transações financeiras”  
 

A) Identifique o conjunto de instituições (conforme a definição acima) que define a 

existência de um Mercado Financeiro Eficiente. (2,0) 

 

B) Identifique o conjunto de instituições (conforme a definição acima) que define o 

funcionamento do marcado de capitais na teoria da instabilidade financeira de 

Keynes.(3,5) 

 

 

2) O modelo CAPM, ou linha do mercado de títulos, mostra o prêmio de risco que um 

ativo qualquer deve pagar em relação ao prêmio de risco do mercado como um todo 

ponderado. Com base na equação que expressa esta relação, considere e explique os 

fatores que podem mudar a inclinação e que podem provocar deslocamentos na linha do 

mercado de títulos. (1,0) 

 

3) Explique as seguintes afirmações de Minsky com base em sua teoria da instabilidade 

financeira (3,5):  

 

“A razão principal pela qual nossa economia se comporta de diferentes maneiras 
em momentos diferentes é o fato de que as práticas financeiras e a estrutura dos 
compromissos financeiros mudam. As práticas financeiras resultam em 
compromissos de pagamentos incorporados nos contratos e refletem as condições 
de mercado e as expectativas que serviam de regra quando foram negociados e 
assinados. Os compromissos de pagamentos vencem e as dívidas são pagas na 
medida em que a economia se move ao longo do tempo, e seu comportamento e, 
particularmente, sua estabilidade mudam à medida que muda a relação entre os 
compromissos de pagamentos assumidos e os fundos disponíveis para seu 
pagamento e à medida que evolui a complexidade dos arranjos financeiros.” 
 
“...A estabilidade é inerentemente desestabilizadora” 
 

 

 
 


