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1. Sistemas de Trocas

“[money] is first and foremost a store of value, an alternative to consump
tion and investment, a ‘subtle device’ through which the fear of the future 
takes its revenge on the hopes of the present.” 

Robert Skidelsky (1992, p. 543).

1.1. As Economias de Troca Directa
De acordo com a forma como se realizam as transacções económicas entre indi-
víduos, os sistemas económicos distinguem-se segundo dois tipos. Cronologi-
camente temos em primeiro lugar as chamadas economias de troca directa que 
correspondem a um estádio inicial e bastante imperfeito no desenvolvimento 
das sociedades humanas. Caracterizam-se pela ausência de moeda, isto é, de um 
instrumento que funcione como intermediário na realização das trocas comer-
ciais. Em vez disso, as mercadorias e os serviços trocam-se directamente entre si. 
Muito embora seja caracteristicamente um modelo primitivo, é todavia possível 
encontrá-lo ainda hoje em dia, muito embora sem carácter generalizado, quer 
em alguns núcleos humanos dispersos por regiões menos desenvolvidas, quer 
no comércio internacional de certos países. A este último título, um exemplo é 
o comércio entre Cuba e a ex-União Soviética no qual estes países trocavam pe-
tróleo produzido pela URSS por açúcar cubano. Como veremos, as suas imper-
feições have riam de aguçar o engenho dos indivíduos na busca da solução que 
permitisse eliminar tais imperfeições e constrangimentos. E, foi assim, que se 
inventou a moeda, num acto de criação ditado por necessidades práticas, por sua 
vez sujeita historicamente a um processo de aperfeiçoamento que se prolongou 
por milénios até aos dias de hoje. O elemento mais notável deste processo evo-
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lutivo foi a desmaterialização da moeda, a ponto de hoje a moeda ser, sobretudo, 
um conceito e, portanto, revestir uma natureza intangível.

Uma economia de troca directa é altamente ineficiente pelos motivos que 
veremos adiante. Ela entrava a especialização do trabalho, seja entre pessoas, 
regiões ou países e, como tal, promove economias de subsistência, pobres por 
natureza, e incapazes, pois, de promover uma afectação óptima dos recursos 
produtivos conducente à maximização do nível de bem-estar dos indivíduos e 
dos povos.

Efectivamente, a condição necessária, que não suficiente, para a realização 
de trocas no seu seio, é a dupla coincidência de desejos. Quer isto significar que 
para que A e B transaccionem entre si, A deverá pretender vender o que B quer 
comprar e, ao mesmo tempo, B deve ter para vender o que  A deseja comprar. 
Realmente, do que se trata na troca directa entre A e B, é o primeiro entregar 
a B a mercadoria a em troca de dele receber a mercadoria b, ou seja, troca-se a 
mercadoria a pela mercadoria b. Mas para que isso seja possível, é evidente que  
A deve querer b e B deve desejar a. Vejamos o seguinte quadro das dotações 
hipotéticas iniciais de cada um deles, correspondentes às suas ofertas, e as res-
pectivas procuras.

Quadro 1‑1: Possibilidades de Realização de Trocas
Indivíduos Dotações Iniciais – Oferta Preferências – Procura

A a b
B c a

O dados constantes do Quadro 1-1 implicam a não realização do negócio, não 
obstante A ter para vender o que B deseja comprar. Contudo, B não tem para 
vender o que A procura. Este último procura b, mas o sujeito B produz c. Por-
tanto, a condição da dupla coincidência de desejos não é cumprida. O mesmo  
é o que resulta do Quadro 1-2. Aqui ninguém produz o que o outro procura.

Quadro 1‑2: Possibilidades de Realização de Trocas
Indivíduos Dotações Iniciais – Oferta Preferências – Procura

A a b
B c d

Mas no Quadro 1-3 já se cumpre com a dupla coincidência de desejos.

Quadro 1‑3: Possibilidades de Realização de Trocas
Indivíduos Dotações Iniciais – Oferta Preferências – Procura

A a b
B b a
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1. SISTEMAS DE TROCAS

A conceptualização da troca directa, e a esquematização da dupla coincidên-
cia de desejos que se acabou de fazer, manifestam outras duas importantes pro-
priedades da troca directa: a) a não separação dos actos de compra e de venda, 
pois cada uma destas transacções torna inevitável a realização da outra e, por 
consequência, b) cada agente da transacção económica é simultaneamente ven-
dedor e comprador.

Claro está que para haver dupla coincidência de desejos não basta que se 
verifique a condição referida atrás, na maneira simplificada como foi enunciada. 
As coisas são mais complicadas devido à não homogeneidade, isto é, à hetero-
geneidade das mercadorias. De facto, estas classificam-se segundo a espécie, e 
cada espécie desagrega-se em tipos. Não basta, pois, falar-se em café, pois há-o 
de pelo menos dois tipos, robusta e arábico, que, por sua vez, se distinguem 
internamente em função do local onde são produzidos: robusta de Angola, de 
Timor, do Vietname, e de tantos outros sítios que, por isso, apresentam caracte-
rísticas distintivas; o mesmo se passando com o arábico do Brasil, da Colômbia, 
da Costa Rica, etc. O mesmo é verdade com o petróleo, brent e light, o chá, o 
vinho, enfim, não existe nenhuma espécie de mercadoria que se resuma a um só 
tipo! A consequência é que a dupla coincidência de desejos se torna ainda mais 
difícil de cumprir. Uma das implicações desta constatação são os elevados custos 
de busca associados a uma economia de troca directa, os quais constituem uma 
manifestação de ineficiência económica.

Mas há outras dificuldades que têm o mesmo efeito de complicar as transac-
ções económicas. Mesmo que se encontrem as mercadorias da mesma espécie e 
tipo, elas podem não apresentar as qualidades pretendidas: a cabeça de gado é 
demasiado velha ou demasiado nova, está debilitada ou, então, o cereal encon-
tra-se deteriorado e impróprio para consumo. 

A necessidade de verificar e avaliar a qualidade das mercadorias susceptíveis 
de serem transaccionadas impõe um outro custo significativo nas economias de 
troca directa, o de transacção, que igualmente prejudica o nível de eficiência 
com que é capaz de operar.

A probabilidade de haver dupla coincidência de desejos é também preju-
dicada pela perecibilidade, assim como pelo peso e volume das mercadorias.  
A perecibilidade das mercadorias significa que ao fim de algum tempo elas 
perdem capacidade para proverem os consumidores com os níveis de utilidade 
ambicionados; portanto, se as mercadorias se degradam rapidamente o tempo 
disponível para a busca da dupla coincidência de desejos diminui e reduz-se a 
probabilidade de ela se verificar. Pesos e volumes elevados têm o mesmo efeito 
prático pois reduzem o espaço geográfico dos respectivos mercados, tornando 
a transacção mais difícil de acontecer, e favorecendo-se com isso o surgimento 
de mercados autárcicos. O mesmo é verdade quando as mercadorias são indivi-
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síveis; com esta expressão quer-se dizer que se fraccionadas em partes menores 
elas perdem atributos, no sentido que passam a ser incapazes de fornecer os 
mesmos níveis de utilidade. Um bovino esquartejado depois de abatido não é 
igual à soma das suas partes uma vez que deixa de poder realizar o conjunto de 
serviços que presta em vida ao agricultor nos seus trabalhos de campo; pelo con-
trário, o ouro, a prata e, em geral, todos os metais são perfeitamente divisíveis 
pois as suas qualidades não são estorvadas pelo fraccionamento em unidades 
menores.

Uma outra dificuldade se coloca a este tipo de economias. A enorme mul-
tiplicidade de preços existente na economia e também para cada mercadoria. 
De facto, em tal sistema todas as mercadorias funcionam como unidade de con-
ta, ou seja, como instrumento da expressão do preço de cada bem em unidades 
de cada um dos outros que são produzidos e consumidos. Se houver três bens, 
sejam eles A, B e C, o bem A terá um preço em termos de unidades de B e outro 
em termos do bem C; por seu lado, B terá igualmente um preço em unidades 
de C. Isto é, havendo na economia um número N de bens, cada bem terá (N – 1)  
preços. E a economia, no seu conjunto, comportará o número de preços dado 
pela fórmula que se segue.

Número de Preços na Economia 
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                                                                   (1-1)

Portanto, se se produzirem 1 000 mercadorias, cada uma terá não um preço 
mas 999, um em termos de cada uma das outras. E, no conjunto, teremos 499 
500 preços. É, sem dúvida, um sistema difícil de conhecer e de dominar, ade-
mais sujeito a erros. Também daqui decorre que em tal organização não é possí-
vel haver um sistema de informação contabilística que sirva os fins de eficiência 
na gestão a que se destina.

Economias destas não permitem a especialização do trabalho e, por isso, ten-
dem a ser economias de subsistência. Devido à dificuldade das trocas comerciais, 
cada qual é forçado a ser auto-suficiente em tudo o que respeite à satisfação das 
suas necessidades económicas. É agricultor para produzir os vegetais e ce reais  
de que se alimenta, pastor para obter o leite, fiador e tecelão para conseguir o 
tecido a partir do qual, enquanto alfaiate, vai fazer as suas próprias roupas, não 
esquecendo nesta já longa enumeração o calçado e as armas. São, pois, econo-
mias muito pobres e desprovidas de meios para prosperarem e contribuírem 
para a felicidade dos povos.

Em suma, o sistema é imperfeito e precisa de evoluir, removendo-se-lhe as 
suas imperfeições. E é assim que, por pura necessidade, os seres humanos são 
levados a inventar a moeda!
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1.2. As Economias Monetárias
1.2.1. O Conceito de Moeda 
As economias monetárias surgem com a invenção da moeda. Mas o que é moeda?  
Inicialmente, nesta fase fundacional, há-de também ser uma mercadoria que a 
comunidade humana escolhe para assumir esse papel. O que a distingue de todas  
as demais é gozar do atributo de desejabilidade generalizada. Isto é, todos os 
sujeitos da comunidade anseiam possuí-la pois é símbolo de riqueza, de poder e 
de prestígio social. Daqui decorre uma consequência fundamental: todos estão 
dispostos a recebe-la em pagamento por qualquer outra mercadoria que ven-
dam, não importa qual. Em suma, com a moeda rompe-se a necessidade de ha-
ver dupla coincidência de desejos, há separação dos actos de compra e de venda, 
e cada qual ou é vendedor ou comprador na transacção, com tudo o que isso 
implica para a facilitação das transacções económicas. E é esta capacidade que 
define o que é moeda.

Moeda é tudo aquilo que é geralmente aceite como meio de pagamento. Por-
tanto, moeda não é nada em concreto! Não é nada que se identifique com uma 
forma ou com um qualquer material. Pelo contrário, a moeda define-se em ter-
mos funcionais, ou seja, da capacidade de algo para desempenhar aquela função 
de meio de pagamento geralmente aceite. Esta é uma função que só a moeda 
consegue desempenhar e que, por isso, lhe é exclusiva e bastante para a definir.  
Veja-se, a propósito, a Caixa 1.1 que documenta a utilização do tabaco como  
moeda nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. 

“Vende-se o Mahorca: o Mahorca é um tabaco de refugo, em forma de lascas lenho-
sas, que está oficialmente à venda na Kantine, em pacotes de cinquenta gramas, contra 
entrega das “senhas-prémio” que a Buna deveria distribuir aos melhores trabalhado-
res. Esta distribuição acontece de forma irregular, com grande parcimónia e evidente 
iniquidade, pelo que a maior parte das senhas acaba, directamente ou por abuso de 
autoridade, nas mãos dos Kapos, e dos prisioneiros; todavia as senhas-prémio da Buna 
circulam no mercado do Lager com função de moeda, e o seu valor varia obedecendo 
rigorosamente às leis da economia clássica.

Períodos houve em que por uma senha-prémio se pagou uma ração de pão, depois 
uma e um quarto, e mesmo uma e um terço; um dia chegou a ser cotada uma ração 
e meia, mas depois faltou o fornecimento de Mahorca na Kantine, e então, faltando a 
cober tura, a moeda caiu de repente para um quarto de ração. Outro período de alta 
deu-se por uma causa singular: o render da guarda no Frauenblock, com a chegada de 
um contingente de saudáveis raparigas polacas. Com efeito, sendo a senha-prémio 
válida (para os criminosos e para os políticos: não para os judeus, os quais, aliás não  
sofrem pela limitação) para uma entrada no Frauenblock, os interessados açambarca-
ram-nas activa e rapidamente: daí, a alta, que porém não durou muito tempo. 
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Entre os Häftlinge comuns, não são muitos os que procuram o Mahorca para uso 
pessoal; geralmente, sai do campo e acaba nas mãos dos trabalhadores civis da Buna. 
Trata-se de um esquema de “kombinacja” muito praticada: o Häftlinge economiza de 
alguma maneira uma ração de pão e investe-a em Mahorca; entra cautelosamente em 
contacto com um “apreciador” civil, que adquire o Mahorca efectuando o pagamento 
a pronto, com uma dose de pão superior à inicialmente fixada. O häftlinge come a mar-
gem de lucro e, põe de novo em reciclagem a ração que sobra. Especulações deste tipo 
estabelecem uma ligação entre a economia interna do Lager e a vida económica do 
mundo exterior: quando falhou acidentalmente a distribuição de tabaco à população 
civil de Cracóvia, o facto, ultrapassando a barreira de arame farpado que nos segrega 
do consórcio humano, teve repercussão imediata no campo, provocando uma nítida 
alta da cotação do Mahorca, e por consequência da senha-prémio.” 

Primo Levi, Se Isto É Um Homem 

“Na Alemanha não havia moeda em circulação. O Mercado negro florescia e os ci-
garros eram o meio de troca aceite. Os professores do campo de deslocados recebiam 
cinco maços por semana de pagamento. O valor de um pacote de cigarros america-
nos em Berlim subiu de 60 para 165 dólares, uma oportunidade para os soldados das 
forças americanas de ocupação fazerem conversões e reconversões muito vantajosas 
dos cigarros que lhes eram, atribuídos: só nos primeiros quatro meses de ocupação 
aliada, as tropas dos Estados Unidos em Berlim enviaram para casa mais 11 milhões de 
dólares do que recebiam em salários… Em Braunscweig, com 600 cigarros podia-se 
comprar uma bicicleta, uma necessidade que não era menos importante na Alemanha 
do que em Itália, como Vitorio de Sica mostrou no seu inesquecível filme de 1948, 
Ladrão de Bicicletas.”

Tony Judt, Pós Guerra – A História da Europa Desde 1945

Caixa 1‑1: Como os Cigarros Foram Moeda Durante a II Guerra Mundial

A definição funcional de moeda contrasta assim com outra definição possí-
vel, mas de índole mais jurídica do que económica: a chamada definição legal de 
moeda. Nos termos desta conceptualização moeda é tudo aquilo que o governo 
decrete como tal. Contudo, os economistas recusam-na porque, mau grado os 
governos decidirem emitir e forçar o curso legal de qualquer coisa que decretam 
ser moeda, o público pode recusá-la enquanto meio de pagamento geralmente 
aceite. Um exemplo frequente na literatura são os greenbacks, moeda fiduciária 
denominada em USD e emitida pelo governo federal dos E.U.A. durante a guerra  
civil (1862) e até 1879, que deveria circular baseada tão só na confiança e no cré-
dito do governo federal mas que o público recusou aceitar como meio de troca.
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1. SISTEMAS DE TROCAS

Contudo, a moeda é capaz de desempenhar outras funções, apenas que lhe 
não são exclusivas e até pode suceder, pelo menos em determinados momentos, 
que as desempenhe pior do que outros activos.

1.2.2. As Outras Funções da Moeda 
O simples facto de a moeda ser meio de troca com aceitação generalizada, e 
de haver separação entre os momentos de venda (recebimento de moeda) e 
de compra (saída de moeda), leva-nos a concluir que ela não pode ser nada de 
imediatamente perecível, pois é importante que subsista até à nossa próxima 
compra. E porque esta cadeia de circulação da moeda é interminável, dos bolsos 
de uns para os de outros, o seu ciclo de vida deve ser infinito! Ou seja, a moeda 
tem que ser forçosamente capaz de desempenhar a função de reserva de valor!  
Por esta expressão pretende-se significar que a riqueza de um indivíduo, o seu 
poder aquisitivo, pode ser conservado e mantido na forma de moeda. Como 
também pode ser conservado na forma de activos imobiliários (terras e casas), 
mobi liários (acções, obrigações, warrants, ETFs, ETNs, …), jóias, obras de arte, 
peles, porcelanas chinesas, e tantas outras coisas.

Para avaliar a eficiência com que a moeda desempenha esta função, devemos 
distinguir entre preço e valor da moeda. Qualquer que seja o sistema monetário 
o preço da moeda é constante e igual à unidade. Por isso, quando uma mercado-
ria é seleccionada como numerário o seu preço torna-se inequivocamente igual 
a 1. Portanto, a taxa de juro não é o preço do dinheiro!1 Mas o seu valor é o cabaz 
de bens e serviços que se pode comprar com uma certa quanti dade de moeda. 
Formalmente, simbolizando por P o nível geral de preços, temos então:

Valor da Moeda 
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1 É o preço do crédito. 
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. Assim sendo, como reserva de valor a moeda não funciona a con-

tento em períodos inflacionários, mas é preferível a outros activos em períodos 
deflacionários.

A unidade de conta é outra das funções não exclusivas que a moeda é capaz 
de desempenhar. Significa ela que o preço das mercadorias se pode exprimir 
em unidades monetárias, com a vantagem adicional de permitir agregar num 
só número montantes relativos a mercadorias distintas, como é o caso da conta-
bilidade, prómovendo uma gestão eficiente da actividade económica. Mas nem 
sempre a moeda é o melhor instrumento para este efeito e é exactamente por 

1 É o preço do crédito.



16

A TEORIA E A POLÍTICA MONETÁRIAS NA ACTUALIDADE

isso que historicamente temos sido capazes de observar muitos países em que os 
preços passaram a ser expressos em moeda com curso legal noutros espaços po-
lítico-geográficos, nomeadamente o USD, levando à dolarização dessas mesmas 
economias. Estão neste grupo, só para citar alguns dos casos mais recentes, o 
Brasil e Angola. Na verdade, a utilização como unidade de conta de uma unidade 
monetária distinta corresponde a um esforço de minimização das inefi ciências 
económicas geradas pelas híper-inflações. Para efeitos de ilustração deste argu-
mento, imaginemos um caso extremo em que, por virtude dessa híper-inflação, 
os preços mudam de minuto a minuto. Se os preços continuassem a ser expres-
sos nas prateleiras dos supermercados nessa moeda era preciso ter um funcio-
nário pago exclusivamente para mudar as etiquetas dos preços, gastando papel 
e cartuchos de tinta no processo. Para evitar estes custos, a melhor solução é 
exprimi-los numa outra unidade monetária que goze de maior estabilidade, pro-
cedendo à conversão desses preços na moeda nacional na caixa para efeitos de 
pagamento ou, ainda melhor, pagar as compras na unidade de conta em uso, o 
USD porventura, de maneira a minimizar os custos de transacção.

A última função desempenhada pela moeda é a de meio de pagamento di-
ferido no tempo, ou seja, é um meio para a liquidação de débitos contraídos 
em períodos passados. Evidentemente que, em princípio, qualquer outro activo  
pode ser seleccionado para este fim, apenas que apresentam dificuldades de 
selecção e de verificação sobre se as respectivas quantidades e qualidade são 
as apropriadas. Parece, assim, que a moeda simplifica enormemente todo este 
processo, se bem que ela também apresente algumas dificuldades neste desem-
penho. Fundamental mente, o de gerar redistribuições de rendimento não pla-
neadas entre devedores e credores. Em ordem a que estas redistribuições não 
desejadas não aconteçam importa que as expectativas inflacionárias formuladas 
à data da contratação dos créditos/débitos se venham a revelar exactas quando 
confrontadas com a taxa de inflação efectivamente verificada durante o período 
do mútuo.2

À luz da definição funcional, as formas monetárias actuais são: i) as moedas 
metálicas; ii) as notas de banco; iii) os depósitos à ordem; iv) os cheques de via-
gem.3 Note-se que os cartões de crédito e de débito, tal como os cheques, não 
são moeda à luz da definição funcional.4 O cartão multibanco e os cheques são 
antes instrumentos de mobilização de depósitos à ordem, esses sim, moeda;  
enquanto o crédito não é moeda.

2 Esta questão será suficientemente desenvolvida em capítulo próprio deste livro.
3 Pelo menos no caso dos E.U.A.
4 Ou de qualquer outra conceptualização ou agregado monetário.
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1. SISTEMAS DE TROCAS

1.2.3. Moeda e Crédito
Muitas vezes confunde-se moeda com crédito. Muito embora sejam variáveis 
intimamente relacionadas entre si, têm naturezas bem distintas. Desde logo se 
compreende que o crédito não pode ser moeda por lhe falhar a característica de 
meio de pagamento geralmente aceite. 

O crédito é um contrato entre duas partes pelo qual, a troco de uma remu-
neração na forma de juros, alguém, o credor, transfere temporariamente para 
outro, o devedor, o uso de moeda que lhe pertence. Ademais, estamos em condi-
ções de demonstrar que o crédito não tem essa natureza, pois a ser considerado 
como tal levaria a uma duplicação de valores. Imaginemos que um Banco con-
cede o crédito que lhe foi solicitado por um seu cliente, no montante de 1 000 
unidades monetárias. O acesso ao respectivo valor faz-se por crédito dos mon-
tantes em causa na conta à ordem constituída em nome do cliente. As variações 
registadas no balanço desse Banco por força dessa operação são as indicadas na 
Figura 1-1 abaixo.

Figura 1‑1: Alterações no Balanço do Banco que Concede Crédito

Quanto à sua composição, a moeda, simbolizada por M, foi definida como 
moeda de trocos, mais notas de banco (C)5 e depósitos à ordem (DO). Logo, 
qualquer variação no seu montante é dada por 
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5 Notas de banco e moeda de trocos (metálica) são representadas pelo símbolo 𝐶𝐶. 
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1. SISTEMAS DE TROCAS
Cap. 1 

Questões de Escolha Múltipla 

Considere o seguinte excerto no contexto de um campo de concentração da Segunda 
Guerra Mundial: 

Vende-se o Mahorca: o Mahorca é um tabaco de refugo, em forma de lascas lenhosas, 
que está oficialmente à venda na Kantine (cantina), em pacotes de cinquenta gramas, 
contra entrega das “senhas-prémio” que a Buna (Campo de trabalho do complexo de 
Auschwitz) deveria distribuir aos melhores trabalhadores. Esta distribuição acontece 
de forma irregular, com grande parcimónia e evidente iniquidade, pelo que a maior 
parte das senhas acaba, diretamente ou por abuso de autoridade, nas mãos dos 
Kapos (prisioneiros com funções administrativas), e dos prisioneiros; todavia as 
senhas-prémio da Buna circulam no mercado do Lager (campo) com função de 
moeda, e o seu valor varia obedecendo rigorosamente às leis da economia clássica. 
Períodos houve em que por uma senha-prémio se pagou uma ração de pão, depois 
uma e um quarto, e mesmo uma e um terço; um dia chegou a ser cotada uma ração e 
meia, mas depois faltou o fornecimento de Mahorca na Kantine, e então, faltando a 
cobertura, a moeda caiu de repente para um quarto de ração.   

Primo Levi, “Se Isto é um Homem” 

Tendo em conta esta citação responda às 2 questões seguintes. 

1. Qual das seguintes afirmações está correta? 
a) O tabaco nunca poderia ser considerado moeda neste contexto, porque tal não foi 

determinado pelo governo. 
b) O tabaco pode ser considerado moeda neste contexto, porque se tornou de 

aceitação generalizada como meio de pagamento. 
c) O tabaco nunca poderia ser considerado moeda neste contexto, porque tinha 

pouca liquidez. 
d) O tabaco nunca poderia ser considerado moeda neste contexto, porque a moeda 

tem que ser de metal.  
e) Nenhuma das alíneas anteriores está correta. 

2. Qual das seguintes afirmações está correta? 

a) O valor da moeda é constante. 
b) O valor da moeda depende da quantidade de bens e serviços que podemos 

adquirir com uma unidade monetária. 
c) Oscilações significativas do valor da moeda não afetam a função de unidade de 

conta. 
d) Oscilações significativas do valor da moeda não afetam a função de reserva de 

valor. 
e) Duas das alíneas anteriores estão corretas. 

3. Para que um bem possa ser usado como moeda deve: 

a) Ser emitido pelo governo. 

b) Ter cobertura em metal precioso.  

c) Ter aceitação generalizada. 
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d) Ser indestrutível. 

e) Nenhuma das alíneas anteriores está correta.  

4. Qual das seguintes alíneas não é função da moeda:  

a) Meio de pagamento. 

b) Reserva de valor.  

c) Fonte de rendimento. 

d) Unidade de conta. 

e) Nenhuma das alíneas anteriores está correta.  

5. Moeda: 

a) É definida pelo material de que é feita. 

b) Torna uma economia mais eficiente. 

c) Apenas serve como meio de troca. 

d) Tem um preço: a taxa de juro. 

e) Nenhuma das alíneas anteriores está correta. 

6. Para que algo seja considerado moeda, é necessário que:  

a) Tenha valor intrínseco. 

b) Seja meio de troca geralmente aceite. 

c) Seja feita de metal precioso ou convertível em algo precioso. 

d) Seja estabelecida como moeda através de legislação para o efeito. 

e) Duas das alíneas anteriores estão corretas. 

7. Moeda: 

a) Tem um preço que sobe com a inflação. 

b) Tem um valor que é sempre constante. 

c) Tem um preço igual ao seu valor, por definição. 

d) Tem um valor que desce com a inflação. 

e) Nenhuma das alíneas anteriores está corretas. 

8. Qual das seguintes afirmações está correta: 

a) O cartão de débito é considerado moeda à luz da definição funcional. 

b) A política monetária pode afetar o valor da moeda. 


