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1. (CESPE/CHESF/2001). Um aumento das taxas de juros, no Brasil, reduz os investimentos
produtivos e a demanda agregada, provocando, assim, uma depreciação do Real.
2. (CESPE/Petrobras/Economista Júnior/2001). A ultrapassagem da taxa de câmbio, que aumenta
a volatilidade das taxas de câmbio, decorre do ajustamento lento do nível de preços, no curto
prazo, e da condição de paridade dos juros.
3. (CESPE/Petrobras/Economista Júnior/2001). Se os especuladores esperam que o real seja
depreciado em 20% em relação ao dólar norte-americano, então, eles venderão reais agora,
provocando, assim, a depreciação imediata desta moeda.
4. (CESPE/FSCMP-PA/2001). Um aumento das taxas de juros no Brasil, ao atrair capital
estrangeiro à procura de melhores oportunidades de investimento, desloca a oferta de reais para
cima e para a direita.
5. (CESPE/Petrobras/Economista Júnior/2004). No longo prazo, a teoria da paridade do poder de
compra implica que o diferencial da taxa de juros entre países deve refletir a expectativa de
desvalorização cambial e o comportamento do nível dos preços.
6. (CESPE/SGA-DF/2004). Taxas de câmbio flutuantes reduzem o efeito de mudanças nas taxas
de juros sobre a demanda agregada, porque não induzem mudanças de curto prazo no câmbio e
nos níveis de competitividade.
7. (CESPE/ANATEL/2008). A valorização das respectivas moedas nacionais é uma tendência dos
países que elevam a sua taxa de juros interna em relação às taxas internacionais.
8. (CESPE/Câmara dos Deputados/2004). Um dos problemas para o uso de um critério de
paridade do poder de compra para avaliar se uma taxa de câmbio encontra-se em posição de
equilíbrio é que esse conceito aplica-se apenas as transações de bens e serviços, enquanto
mudanças nos fluxos de capital podem influenciar a taxa de câmbio.
9. (CESPE/CADE/2014). Os fluxos financeiros são afetados por expectativas e políticas cambiais e
monetárias das diferentes economias. Por isso, quando a taxa de juros de um pais e superior às
taxas de juros dos demais países, espera-se por um fluxo negativo de recursos em direção ao
pais com taxa de juros mais elevada.
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