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4. QUESTÕES SOBRE MERCADO DE CÂMBIO 
 
 
1. Apresente o modelo de mercado de câmbio 

• Explique a composição oferta de divisas 
• Explique a composição demanda de divisas 
• Explique o processo de determinação da taxa de câmbio 

 
2. Postulados das exportações e exportações 

• Explique como a taxa de câmbio afetas as exportações e importações 
• Que fatores outros afetam as exportações? 
• Que fatores outros afetam as importações? 

 
3. Postulado das entradas de capitais 

• Explique porque a taxa de juros  interna afeta positivamente as entradas de 
capitais 

• Indique os outros fatores podem afetar as  entradas de capitais no país 
 
4. Explique como se resolve o ajustamento econômico da economia,  em  
    regime de cambio fixo, quando houver défice do balanço de pagamentos. 
 
5. Explique como se resolve o ajustamento econômico da economia,  em  
    regime de cambio flutuante, quando houver superávite do balanço de  
    pagamentos. 
 
6. Qual será a reação da taxa de câmbio (E1/Eo), na seguinte situações: 

• Com taxas de inflação interna de 12% ao ano e externa de 20% ao ano 
• Com taxas de juros interna de 24% ao ano e externa de 12% ao ano 

 
7. Explique como as taxas de inflação (Π ),  interna e externa,  afetam a taxa 
de câmbio     (principio da paridade da taxa de cambio) 
 
 8. Explique como as taxas de juros (i),   interna e externa,  afetam a taxa de 
câmbio     (principio da paridade da taxa de juros) 
 
 

continua 
 
 
 
 



 
4ª. QUESTÕES SOBRE TRANSAÕES CAMBIAIS 

 
 
 
1. Quais os tipos de transações cambiais? 
 
2. Quais os participantes do mercado de câmbio? 
 
 
3. Quais as atividades do operador de mesa (“ trader” ) dos bancos? 
 
4. Quais os intermediários que atuam no merdado de câmbio? 
 
 
5. Explique o significado do prêmio da taxa a termo relativamente 
           à taxa pronta 
 
 
 


