
                                          Professor Gilmar Ferreira 
                        Curso de Exercícios de Macroeconomia - ESAF 
 
 

 1

                        Aula 04 – Moedas e Bancos 
 

1. (GESTOR – 2008) Considerando a definição de meios de pagamentos adotada no 

Brasil, é incorreto afirmar que: 

a) o M1 engloba o papel-moeda em poder do público. 

b) o M2 engloba os depósitos para investimento e as emissões de alta liquidez realizadas 

primariamente no mercado interno por instituições depositárias. 

c) o papel-moeda em poder do público é resultado da diferença entre papel-moeda emitido 

pelo Banco Central do Brasil e as disponibilidades de caixa do sistema bancário. 

d) o M3 inclui as captações internas por intermédio dos fundos de renda fixa. 

e) o M3 engloba os títulos públicos de alta liquidez. 

 

Gabarito: E 

 

2. (GESTOR – 2005) Conforme definição adotada pelo Banco Central do Brasil, as contas 

analíticas do setor bancário são o resultado da consolidação das contas analíticas do 

Sistema Monetário (Autoridade Monetária mais os Bancos Criadores de Moeda) e das 

outras instituições bancárias. As informações são reagrupadas e apresentadas em dois 

grupos: ativo e passivo. Não é componente do ativo: 

a) os ativos externos líquidos. 

b) o crédito ao governo federal (líquido). 

c) as obrigações por títulos do Banco Central do Brasil. 

d) o crédito a governos estaduais e municipais. 

e) o crédito a empresas públicas não-financeiras. 

 

Gabarito: C 

 

3. (APO – 2009) A definição de meios de pagamento corresponde ao conjunto de ativos 

utilizados para liquidar transações. Com o avanço do sistema financeiro e do processo de 

inovações financeiras, desenvolveram-se novas medidas de meios de pagamento. 
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Identifique, entre os agregados monetários abaixo mencionados, aquele que sofre todo 

impacto da inflação (monetização ou desmonetização). 

a) M2. 

b) M4. 

c) M2+quotas de fundo de renda fixa+operações compromissadas registradas no SELIC. 

d) M1. 

e) M3. 

 

Gabarito: D 

 

4. (ESAF-APO) Considere o conceito de M1 e base monetária  

c = papel moeda em poder do público ÷ M1 

d = depósitos a vista ÷ M1 

R = encaixes totais dos bancos comerciais ÷ depósitos a vista 

m = valor do multiplicador da base monetária em relação aos meios de pagamentos. 

Com base nesses conceitos, é incorreto afirmar que: 

a) B = c.M + R.M. 

b) M1 = c.M + d.M. 

c) c = 1 - d. 

d) se m > 1 então M1 > B. 

e) considerando B constante, um aumento de m implica um aumento de M1. 

 

Gab. A 

 

5. (AFRF – ESAF) Não faz(em) parte do passivo do balancete do Banco Central:  

a) recursos externos.  

b) depósitos do tesouro nacional.  

c) redescontos.  

d) papel moeda emitido.  

e) encaixes dos bancos comerciais.   
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Gab. C 

 

6. (AFRF-ESAF) Considere c = papel-moeda em poder do público/M; d = depósitos a vista 

nos bancos comerciais/M, R = encaixe total dos bancos comerciais/depósitos a vista nos 

bancos comerciais. Sabendo que c = d e que R = 0,25, o valor do multiplicador da base 

monetária em relação aos meios de pagamentos será de, aproximadamente,  

a) 1,6000.  

b) 1,9600 

c) 1,5436.  

d) 1,1100.  

e) 1,2500.  

 

Gab. A 

 

Solução: 

m= 1/(1-d(1-r)) >> m=1/(1-0,5(1-0,25) >> m= 1/(1-0,375) >> m= 1/(0,625) >> m=1,600 

 

7. (ESAF) Não faz parte do ativo do balancete sintético do Banco Central  

a) redescontos.  

b) reservas internacionais.  

c) empréstimos ao setor privado.  

d) recursos externos.  

e) empréstimos aos bancos comerciais.  

Gab. D 

 

8. (ESAF) Na ausência de alterações nos recursos não-monetários do passivo do balancete 

sintético do Banco Central, são fatores que tendem a elevar a base monetária, exceto: 

a) compra de dólares no mercado cambial.  

b) elevação dos empréstimos aos bancos comerciais.  
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c) elevação dos empréstimos ao setor privado.  

d) compra de títulos.  

e) redução dos redescontos.  

 

GAB. E 

 

9. (ESAF) Considerando o balancete consolidado do sistema monetário, são 

considerado(as) como itens do passivo não monetário do Banco Central:   

a) reservas internacionais e aplicações em títulos públicos.   

b) empréstimos ao Tesouro Nacional e reservas internacionais.   

c) depósitos do Tesouro Nacional e recursos externos.   

d) base monetária e papel-moeda em poder do público.   

e) encaixes compulsórios dos bancos comerciais e depósitos a prazo.   

 

Gabarito C 

 

10. (MDIC – ESAF) Com base nos conceitos de base monetária, M1 e multiplicador, é 

incorreto afirmar que: 

a) define-se M1 como sendo papel moeda em poder do público mais depósitos a vista nos 

bancos comerciais.  

b) define-se base monetária como papel moeda em poder do público mais encaixes totais 

dos bancos comerciais.  

c) apesar de o Banco Central não controlar M1, ele possui total controle sobre a base 

monetária.  

d) o valor de M1/Base é conhecido como multiplicador dos meios de pagamento em relação 

à base monetária.  

e) o multiplicador não pode ser negativo.  

 

Gabarito C 
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11. (ESAF) Considere M1/Base monetária = 1,481481; papel moeda em poder do 

público/M1 = 0,35.  

Com base nestas afirmações, pode-se afirmar que a proporção "encaixes totais dos bancos 

comerciais/ depósitos a vista dos bancos comerciais” será de:  

a) 0,5  

b) 0,8  

c) 0,3  

d) 0,2  

e) 0,7  

Gabarito: A  

m= 1/(1-d(1-r)) >> m=1/(1-0,5(1-0,3) >> m= 1/(1-0,35) >> m= 1/(0,65) >> m=1,5385 

 

12. (AFC – 2002) Considere: c = papel moeda em poder do público/meios de pagamentos;  

d = depósitos a vista nos bancos comerciais/ meios de pagamentos; R = encaixes totais dos 

bancos comerciais/ depósitos a vista nos bancos comerciais.  

Sabendo-se que c = d e R = 0,3, pode-se afirmar que o valor do multiplicador será de, 

aproximadamente:  

a) 1,2234  

b) 2,1023  

c) 1,9687  

d) 1  

e) 1,5385 

Gabarito: E  

m= 1/(1-d(1-r)) >> m=1/(1-0,5(1-0,3) >> m= 1/(1-0,35) >> m= 1/(0,65) >> m=1,5385 

 

13. (AFC) São fatores que tendem a elevar a oferta monetária na economia: 

a) elevação das reservas internacionais do país; concessão, por parte do Banco Central, de 

empréstimos aos bancos comerciais; compra de títulos públicos pelo Banco Central 

b) redução das reservas internacionais do país; concessão, por parte do Banco Central, de 

empréstimos aos bancos comerciais; compra de títulos públicos pelo Banco Central 
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c) redução das reservas internacionais do país; concessão, por parte do Banco Central, de 

empréstimos aos bancos comerciais; venda de títulos públicos pelo Banco Central 

d) elevação das reservas internacionais do país; concessão, por parte do Banco Central, de 

empréstimos aos bancos comerciais; venda de títulos públicos pelo Banco Central 

e) elevação das reservas internacionais do país; recebimento, pelo Banco Central, de 

empréstimos concedidos ao setor privado; venda de títulos públicos pelo Banco Central 

 

Gabarito: A 
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Gabaritos: 

1 – E 
2 – C 
3 – D 
4 – A 
5 – C 
6 – A 
7 – D 
8 – E 
9 – C 
10 – C 
11 – A 
12 – E 
13 – A 
 

 

 

 

 

 

 


