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Escolha UMA QUESTÃO PAR e UMA QUESTÃO IMPAR para responder. 

MÁXIMO DE 1000 PALAVRAS 

 

1) Explique a diferença entre demanda por moeda e preferência pela liquidez de Keynes. 

 

 

2) Segundo Friedman, “o teórico quantitativista aceita a hipótese empírica de que a 

demanda por moeda é altamente estável...”(p.250)...Isto é, o teórico quantitativista 

assume “ou que a demanda por moeda é altamente inelástica em relação as variáveis 

em v, ou que todas essas variáveis devem ser consideradas rígidas ou fixas”(p.249). 

Explique como Friedman chegou a estas proposições. 

 

3) Segundo Kaldor: “No caso da moeda creditícia, portanto, em contraste com a moeda 

mercadoria, nunca é verdade dizer que o nível de gastos em bens e serviços aumentou 

em consequência de um aumento do montante de moeda bancária detida pelo público... 

Em uma economia de moeda creditícia, o encadeamento causal entre moeda e renda ou 

entre moeda e preços é o contrário daquele postulado pela teoria quantitativa da 

moeda”. 

Explique como que se dá esta relação entre moeda e renda descrita por Kaldor. 

 

 

4) Como são determinadas as taxas de juros para a teoria da moeda endógena? 

 

 

5) Segundo Friedman: “[S]eria melhor ter uma taxa fixa [de emissão de moeda] que na 

média produzisse uma taxa de inflação ou deflação moderada, desde que fosse 

constante, do que sofrer grandes e erráticas perturbações…”. Explique com base em 

que análise teórica Friedman faz esta proposição de política monetária. 

 

6) Em que argumento teórico a idéia de que os banqueiros centrais sofrem de um viés 

inflacionário está baseada? Analise criticamente a proposição de que o viés 

inflacionário pode ser eliminado por um mecanismo de comprometimento do Banco 

Central através de aumento de sua credibilidade. 

 

 

Questão Obrigatória (valor: 4,0) 

 

Mostre as operações descritas no artigo “A sintonia fina entre o Tesouro e Banco 

Central”, publicado no Valor Econômico em 13/04/2016, por Felipe Rezende, através 

das contas dos balanços do Banco Central. 

https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2016/06/felipe-rezende-a-sintonia-

fina-entre-o-tesouro-e-banco-central-13-04-16.pdf 


