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EXERCÍCIO 1 

Os dados que se seguem dizem respeito ao PIB observado e ao PIB potencial da área do 

euro, para o período compreendido entre o 1º Trimestre de 2001 e o 4º Trimestre de 

2003: 

Período PIB observado PIB potencial 

1º T 2001 1 556 786,05 1 533 247,7495 

2º T  1 557 341,46 1 539 911,8409 

3º T  1 560 884,60 1 546 375,2351 

4º T  1 557 771,99 1 553 225,0660 

1º T 2002 1 564 289,08 1 560 022,7359 

2º T  1 571 955,32 1 565 970,6908 

3º T  1 575 060,48 1 571 046,1142 

4º T  1 575 582,42 1 576 011,1257 

1º T 2003 1 575 440,55 1 581 094,1393 

2º T  1 574 178,48 1 585 806,3513 

3º T  1 580 641,66 1 588 797,2598 

4º T  1 586 504,21 1 592 338,8230 

Unidades: 106 euros (ano-base: 1995)  Fonte: Eurostat 

 

Calcule o output gap (hiato do produto) para o 2º Trimestre de 2001 e para o 2º 

Trimestre de 2003. Interprete os valores a que chegou. 

 

 

EXERCÍCIO 2 

Imagine uma economia onde são produzidos e consumidos apenas dois bens (o bem A e 

o bem B) com preços dados por pA e pB. Os preços e as quantidades (qA e qB) destes 

bens para o ano base (ano 0) e para os três anos seguintes encontram-se no quadro que 

se segue: 
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Ano qA qB pA pB 

0 30 40 2,0 1,0 

1 30 50 2,5 1,0 

2 35 60 2,8 1,1 

3 40 60 2,6 1,2 

Com base na informação prestada, responda às seguintes questões: 

a) Calcule, separadamente, o índice de preços para o bem A e para o bem B. 

b) Calcule o índice agregado de preços desta economia, seguindo a metodologia de 

Laspeyres, e admitindo que os ponderadores são as quantidades produzidas e 

consumidas.  

c) Calcule o índice agregado de preços desta economia, seguindo a metodologia de 

Paasche, e admitindo que os ponderadores são as quantidades produzidas e 

consumidas. 

d) Calcule as taxas de inflação dos anos 1, 2 e 3 com base nos índices obtidos nas 

duas alíneas anteriores. 
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EXERCÍCIO 3 

Os dados relativos ao IPC e ao IPP mensais em Portugal para o período 2001-2003 

encontram-se no quadro que se segue: 

 

Ano/Mês IPP IPC Ano/Mês IPP IPC 
2001 M1 102,40 102,51 2002 M7 103,80 108,42 
2001 M2 102,60 102,61 2002 M8 103,60 108,53 
2001 M3 102,80 103,07 2002 M9 103,50 108,53 
2001 M4 102,70 103,72 2002 M10 103,80 109,29 
2001 M5 103,30 104,55 2002 M11 103,30 110,15 
2001 M6 103,40 104,83 2002 M12 103,00 110,26 
2001 M7 103,30 105,01 2003 M1 104,50 110,47 
2001 M8 103,30 104,73 2003 M2 105,10 110,37 
2001 M9 103,30 104,73 2003 M3 104,70 110,47 
2001 M10 102,60 105,10 2003 M4 105,00 111,34 
2001 M11 101,60 105,84 2003 M5 105,00 111,99 
2001 M12 101,70 106,03 2003 M6 104,70 111,88 
2002 M1 101,90 106,15 2003 M7 103,30 111,56 
2002 M2 102,00 105,83 2003 M8 103,60 111,66 
2002 M3 102,40 106,37 2003 M9 103,30 111,88 
2002 M4 102,90 107,23 2003 M10 103,00 112,53 
2002 M5 103,90 107,99 2003 M11 103,00 112,74 
2002 M6 103,90 108,31 2003 M12 103,00 112,85 

Fonte: INE 

 

Usando a informação prestada, responda às seguintes questões: 

a) Com base no IPC, calcule a taxa de inflação mensal nos meses de Junho, Julho, 

Agosto, Setembro e Outubro de 2003. 

b) Com base no IPC, calcule a taxa de inflação homóloga para os meses de Junho, 

Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2003. 

c) Com base no IPC, calcule a taxa de inflação média de 2002 e de 2003. 

d) Com base no IPP, calcule a taxa de inflação homóloga para os meses de Junho, 

Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2003. 
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EXERCÍCIO 4 

Considere os seguintes dados referentes ao Índice de Preços no Consumidor em 2002 e 

2003: 

 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2002 100 101,2 101,1 101,3 101,5 102,0 102,5 102,6 102,7 102,6 102,9 103,5 

2003 104 104,2 104,2 104,3 104,5 105,0 105,5 105,6 105,7 105,6 105,9 106,5 

 

a) Calcule a taxa de inflação mensal de Abril 2003 e interprete o seu significado.  

b) Calcule a taxa de inflação homóloga de Dezembro 2003 e interprete o seu 

significado. 

c) Verifique em que meses, durante aqueles dois anos, ocorreu o fenómeno de deflação 

mensal.  

d) Calcule a taxa de inflação média em 2003. Qual o significado do valor a que 

chegou? 

e) Se o crescimento dos salários em 2003 tiver sido, em média, de 2%, o que terá 

acontecido ao poder de compra dos trabalhadores? 

f) Recalcule o IPC mensal para 2003, usando Junho de 2003 como mês de base. 

 

 

EXERCÍCIO 5 

Considere os seguintes dados relativos a Portugal: 

Ano PIB (106 EUR) a 

preços correntes 

Deflator do PIB 

(ano 2000 = 100) 

1999 114 193 96,70 

2000 122 270 100,00 

2001 129 308 103,70 

2002 135 434 107,74 

2003 138 582 111,19 

2004 144 251 114,19 

2005 148 581 117,05 

2006 154 160 119,86 

Fonte: Relatório Anual do Banco de Portugal (2006) 
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Com base nos dados apresentados, calcule 

a) As taxas de crescimento nominal do PIB para os vários anos de 2000 a 2006. 

b) As taxas de crescimento real do PIB para os vários anos de 2000 a 2006. 

c) O PIB per capita em 2006 (a população portuguesa nesse ano ascendia a 10,589 

milhões de pessoas). 

 

 

EXERCÍCIO 6 

Considere uma economia que produz apenas dois bens (X e Y). No quadro que se segue 

apresenta-se informação relativa aos anos de 2002 e 2003: 

 

 Ano 2002 Ano 2003 

Preço do Bem X 50.000 60.000 

Preço do Bem Y 10 20 

Quantidade Produzida do Bem X 100 120 

Quantidade Produzida do Bem Y 500.000 400.000 

 

a) Calcule o valor do Produto Interno em 2002 e em 2003, a preços correntes.  

b) Usando como referência o ano de 2002, calcule o Produto Interno a preços 

constantes para os anos de 2002 e 2003. 

c) Usando 2002 como ano base, calcule o deflator do PIB em 2003 e a correspondente 

taxa de inflação. 

 

 

EXERCÍCIO 7 

Considere os seguintes dados relativos a um dado país: 

PIB 2001 a preços 
correntes 

PIB 2002 a preços 
correntes 

Índice Preços 2001 Índice Preços 2002 

250.000 u.m. 260.000 u.m. 103,0 108,0 

Nota: Os índices de preços referem-se ao deflator do PIB e tem como base o ano 2000. 

 

a) Qual foi a taxa de inflação do país em 2001? E em 2002? 

b) Calcule a taxa de crescimento real do PIB em 2002. 
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EXERCÍCIO 8 

Atente no seguinte quadro onde se apresentam alguns indicadores da economia 

portuguesa, relativos a 2002 e 2003: 

 2002 2003 

Taxa de inflação média 3,6% 3,3% 

Saldo da balança corrente (em % PIB) -5,7% -3,5% 

Saldo orçamental (em % PIB) -2,8% -2,9% 

Taxa de desemprego 5,1% 6,5% 

Taxa de crescimento real do PIB 0,4% -1,0% 

Fonte: Relatório do Banco de Portugal – 2003 

 

a) Em Portugal em 2003 ocorreu deflação? Justifique. 

b) Os sindicatos exigiam para 2004 que a actualização salarial fosse de 4% para 

compensar a “quebra do poder de compra observada em 2003”. Como pode 

interpretar esta afirmação? Qual terá sido a taxa de crescimento nominal dos salários 

em 2003? 

c) Para o ano 2003, poderá afirmar-se que a dívida externa portuguesa diminuiu porque 

o défice da balança corrente também diminuiu? Justifique.  

d) No ano de 2003 como evoluiu a dívida pública portuguesa? 

e) Parece-lhe explicável a relação existente em 2003 entre a evolução da taxa de 

desemprego e a evolução da taxa de crescimento real do PIB? 

f) Explique o significado da taxa de crescimento real do PIB em 2003. 
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EXERCÍCIO 9 

No quadro seguinte encontra os índices harmonizados de preços no consumidor 

registados em Portugal e na área do euro em 2002 e 2003 (a base 100 diz respeito ao 

ano de 2000). 

 

Portugal Área do Euro  

2002 2003 2002 2003 

Janeiro 106,1 110,3 103,2 105,3 

Fevereiro 106,0 110,3 103,3 105,8 

Março 106,4 110,4 103,9 106,4 

Abril 107,3 111,3 104,4 106,5 

Maio 108,1 112,2 104,6 106,4 

Junho 108,5 112,2 104,6 106,5 

Julho 108,8 112,0 104,5 106,4 

Agosto 109,0 112,1 104,5 106,6 

Setembro 108,9 112,4 104,8 107,0 

Outubro 109,5 112,6 105,0 107,1 

Novembro 110,2 112,7 105,0 107,2 

Dezembro 110,3 112,8 105,4 107,5 

 

a) Calcule a taxa de inflação média em 2003 para Portugal e para a área do euro. 

b) Em 2003 os custos salariais registaram um aumento nominal de 4,9% em Portugal e 

de 2,1% na área do euro. Calcule o aumento real dos custos salariais em 2003, tanto 

para Portugal como para a área do euro. 

c) Tendo em conta os resultados obtidos nas duas alíneas anteriores, analise as 

respectivas consequências para a competitividade internacional da economia 

portuguesa. 

d) Calcule para Portugal a taxa de inflação mensal e a taxa de inflação homóloga em 

Junho de 2003. Interprete os valores a que chegou. 
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EXERCÍCIO 10 

No quadro que se apresenta de seguida, encontra o PIB da área do euro a preços 

correntes, bem assim como o deflator do PIB do mesmo espaço económico. 

 

 PIB a preços 

correntes (109 

EUR) 

Deflator do 

PIB 

2000  100,0 

2001 6 898,4 102,4 

2002 7 139,2 105,0 

2003 7 334,0 107,1 

2004 7 598,1 109,1 

 

a) Usando os dados disponíveis, calcule a taxa de inflação da área do euro em 2004. 

 

b) Calcule a taxa de crescimento real do PIB em 2002 e em 2003. 

 

 

EXERCÍCIO 11 

No que se segue, apresentam-se indicadores orçamentais para Portugal, relativos a 2002 

e 2003. Os dados têm como referência o PIB. 

 2002 2003 

Saldo global -2,7% -2,8% 

Efeito de medidas temporárias 1,4% 2,5% 

Saldo global ajustado de medidas temporárias -4,1% -5,3% 

Saldo primário 0,3% 0,1% 

Saldo global ajustado do ciclo ecº (estrutural) -3,2% -2,0% 

Fonte: Relatório do Banco de Portugal – 2003 

a) Qual o significado dos 2,5% na linha relativa a “Efeito orçamental de medidas 

temporárias”? 

b) Interprete o significado das diferenças entre “Saldo global” e “Saldo primário”? 

c) Como se justifica que em 2003 o “Saldo global ajustado do ciclo” seja melhor que o 

“Saldo global”? 
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EXERCÍCIO 12 

Conhece-se a seguinte informação relativa às contas nacionais de um dado país: 

 

PIB a preços de mercado 5.000 Depreciações/amortizações 500 

Poupança das famílias 200 Contribuições p/ Seg. Social 700 

Transferências p/ famílias 1.000 Investimento bruto 1.200 

Impostos directos s/ as famílias 1.600 Lucros não distribuídos 600 

Impostos indirectos 1.000 Subsídios às empresas 400 

Rendimentos líquidos do 

exterior 

500 Impostos s/ os lucros das 

empresas 

100 

Saldo orçamental consolidado -100 Investimento público 0 

 

Com base nos dados apresentados, calcule 

a) O produto nacional bruto a preços de mercado 

b) O produto nacional líquido a preços de mercado 

c) O produto interno bruto a custo de factores. 

d) O rendimento nacional. 

e) O rendimento disponível (das famílias). 

f) A despesa em consumo. 

g) O consumo público. 

h) A balança corrente. 
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EXERCÍCIO 13 

Conhece-se a seguinte informação relativa à balança de pagamentos de um dado país: 

 

Exportações de mercadorias 1.500 Transferências correntes recebidas 

do exterior 

200 

Exportações de serviços 350 Investimento directo no país 170 

Investimento líquido de carteira c/ 

maturidade < 1 ano 

150 Importações de serviços 150 

Erros e omissões 30 Investimento directo no exterior 50 

Balança de mercadorias -800 Investimento líquido de carteira c/ 

maturidade > 1 ano 

-50 

Rendimentos líquidos do exterior 50 Transferências correntes para o 

exterior 

50 

Com base nesta informação, calcule: 

a) O valor das importações de bens. 

b) O saldo da balança corrente. 

c) A variação nas reservas cambiais do país. 

 

 

EXERCÍCIO 14 

Considere uma dada economia, relativamente à qual se observaram os seguintes dados 

macroeconómicos, num dado ano: 

 

Consumo privado 900 Prod. Nac. Bruto, pr. mercado 1500 

Consumo público 300 Rendos líquidos do exterior -40 

Formação bruta de capital fixo 200 Subsídios à produção 20 

Existências em 1 de Janeiro 100 Rendimento nacional 1200 

Salários  900 Rendas 110 

Juros 60 Existências em 31 de Dezº 100 

Formação líquida de capital fixo 60 Impostos directos 220 

Transf. correntes exterior (liq.) 0   
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a) Calcule o valor do produto nacional líquido a preços de mercado. 

b) Calcule o saldo da balança corrente. 

c) Calcule o valor dos impostos indirectos. 

d) Calcule o valor da poupança do sector privado. 

 

 

EXERCÍCIO 15 

Considere-se um país apresentando os seguintes dados macroeconómicos:  

 

Salários+Rendas+Juros+Lucros (Rendimentos 
pagos internamente) 

650 

Consumo das Famílias 450 

Consumo Público 100 

Exportações 100 

Importações 50 

Rendimentos Líquidos Exterior -75 

Impostos Indirectos 45 

Impostos Directos 30 

Amortizações 15 

FBCF 100 

Variação de Existências 10 

Transferências do Estado para as Famílias 45 

Contribuições para a Segurança Social 10 

Lucros não distribuídos 0 

 

Entrando em conta apenas com os dados disponíveis, calcule: 

a) Rendimento Nacional (RN). 

b) Rendimento Disponível das Famílias (RD). 

c) Poupança das Famílias. 

d) Saldo Orçamental. 

e) Saldo da Balança Corrente (BC). 

f) Investimento Líquido. 

g) Verifique a identidade fundamental da contabilidade nacional. 



João Loureiro  Faculdade de Economia do Porto 

Macroeconomia I – Lic.ª em Gestão   12 

EXERCÍCIO 17 

Suponha que a procura desejada num grande país é dada por 

DD = 2000 + 0,5 (Y - T) + G – 20000 i 

Com base nesta informação, responda às seguintes questões: 

a) Calcule o valor do PIB compatível com o equilíbrio no mercado de bens e 

serviços, admitindo que G=T=3000 e i=5%. Responda à mesma questão para 

i=2% e i=8%, representando depois a função IS relevante para esta economia. 

b) Dê resposta aos pedidos da questão anterior para T=4000 (Assuma que G se 

mantém em 3000). 

c) Dê resposta aos pedidos da alínea a) para 

DD = 2000 + 0,5 (Y - T) + G – 40000 i 

 

Suponha, agora, que a procura de moeda neste país é dada por 

L = 0,5 Y – 30000 i 

Com base nesta informação, responda às seguintes questões adicionais: 

d) Deduza a função LM admitindo que a oferta de moeda é de 2000 unidades 

monetárias. 

e) Determine os valores da taxa de juro e do PIB que garantem o equilíbrio 

interno/geral da economia, assumindo que G=T=3000. [Nota: usar a curva da 

procura desejada apresentada no início] 

 

 

EXERCÍCIO 18 

Suponha que a procura desejada numa pequena economia aberta ao exterior pode ser 

expressa, de forma simplificada, pela expressão 

DD = 3000 + 0,8 (Y - T) + G – 10000 i – 500 TC 

em que TC representa a taxa de câmbio. Admitindo que TC=1, i = 5% e que G = T = 

3000, responda às seguintes questões: 

a) Calcule o equilíbrio no mercado de bens e serviços desta economia. 
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b) Determine o efeito sobre o PIB de equilíbrio desta economia resultante de um 

aumento de T de 3000 para 3500. Determine o valor do multiplicador dos 

impostos. Represente graficamente. 

c) Calcule o efeito sobre o PIB de equilíbrio desta economia resultante de um 

aumento de G de 3000 para 3500. Determine o valor do multiplicador do 

consumo público. 

 

Suponha que a procura de moeda na economia em análise é dada por 

L = 500 + 0,5 Y – 30000 i 

Admitindo que M = 2500, responda às seguintes questões adicionais: 

d) Calcule a função LM. 

e) Determine o efeito de um aumento de M de 2500 para 3000 sobre a função LM. 

Represente graficamente. 

f) Calcule o PIB e a taxa de juro subjacentes ao equilíbrio geral desta economia 

supondo que ela se encontra num regime de câmbios fixos, sendo i* = 10% e 

não havendo expectativas de variação da taxa de câmbio. Determine o valor da 

oferta nominal de moeda subjacente a esse equilíbrio. 

g) Analise o efeito de um aumento em G de 3000 para 3500 sobre o equilíbrio da 

economia. Determine e explique o que acontece à oferta de moeda. Represente 

graficamente. 

h) Analise o efeito sobre o PIB de equilíbrio e sobre a oferta de moeda resultante 

de uma variação da taxa de câmbio de 1 para 0,5. Analise, também, o que 

aconteceria se, paralelamente, i* aumentasse de 10% para 15%. Represente 

graficamente. 

i) Alternativamente, calcule o PIB, a taxa de juro e a taxa de câmbio subjacentes 

ao equilíbrio geral desta economia supondo que ela se encontra num regime de 

câmbios flexíveis, sendo i* = 10% e a expectativa de variação cambial nula.  

j) Nesta situação de câmbios flexíveis, determine o efeito de um aumento em G de 

3000 para 3500. Se em vez de aumentar G, aumentasse M de 2500 para 3000, o 

que aconteceria? Represente graficamente. 

k) Finalmente, analise o que aconteceria em câmbios flexíveis se i* aumentasse de 

10% para 12%. Represente graficamente. 
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EXERCÍCIO 19 

Considere uma pequena economia aberta, com moeda própria, relativamente à qual se 

conhecem os seguintes dados: 

 

C = 50 + 0,75Yd T = G = 400 I = 500 – 1000i 

X = 550 – 10TC Z = 50 + 0,2Y + 5TC L = 300 + 0,4Y – 1000i 

M = 1000 P = P* = 1 Y = 2000 

 

em que: 

 

C=Consumo T=Impostos I=Investimento 

Yd=Rendimento disponível G=Consumo público i=Taxa de juro 

X=Exportações Z=Importações L=Procura de moeda 

TC=Taxa de câmbio P=Preços domésticos Y=PIB 

M=Oferta de moeda P*=Preços no exterior Y = PIB potencial 

 

Admitindo que esta economia se encontra em regime de câmbios flutuantes, que a taxa 

de juro do exterior é de 10% e que a expectativa de variação cambial é nula, responda às 

seguintes questões: (Nota: arredonde os resultados a duas casas decimais) 

 

a) Tendo em conta os dados apresentados, as taxas de câmbio para este país estarão 

definidas pelo certo (nº de unidades de moeda estrangeira por unidade de moeda 

nacional) ou pelo incerto (nº de unidades de moeda nacional por unidade de moeda 

estrangeira)? Justifique a sua resposta. 

 

b) Calcule o PIB, a taxa de câmbio e o saldo da balança de bens e serviços na situação 

de equilíbrio conjuntural da economia. 
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c) Preocupadas com a situação da balança corrente, as autoridades desta economia 

consideram ser urgente tomar medidas no sentido de promover o equilíbrio desta 

balança. Tendo em conta este objectivo, identifique as alternativas de política 

macroeconómica ao dispôr das autoridades, quantifique-as e determine os seus efeitos 

sobre o produto, a taxa de câmbio e a oferta de moeda. Qual a medida que considera 

mais adequada? Justifique devidamente a sua resposta. 

 

d) Caso esta economia se encontrasse num regime de câmbios fixos, em que a taxa de 

câmbio oficial fosse TC=10 e estivesse fora de hipótese recorrer a realinhamentos desta 

paridade, quais seriam as medidas a tomar para atingir o equilíbrio da balança corrente? 

Explique porquê, identifique as medidas, quantifique-as e determine os seus efeitos 

sobre o produto. 

 

 

EXERCÍCIO 20 

Considere uma pequena economia aberta, com moeda própria, relativamente à qual se 

conhecem os seguintes dados: 

 

C = 10 + 0,8Yd T = 150 I = 206 – 360i 

G = 140 NX = 480/TC – 0,48Y L = 0,2Y – 150i 

M = 185 P = P* = 1 Y = 1000 

 

em que 

C=Consumo T=Impostos I=Investimento 

Yd=Rendimento disponível G=Consumo público i=Taxa de juro 

M=Oferta de moeda P=Preços domésticos L=Procura de moeda 

TC=Taxa de câmbio P*=Preços no exterior Y=PIB 

NX=Exportações líquidas 

de importações 

Y = PIB potencial  
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Admitindo que esta economia se encontra em regime de câmbios flutuantes, que a taxa 

de juro do exterior é de 10% e que é nula a expectativa de variação cambial, responda às 

seguintes questões: (Nota: arredonde os resultados a três casas decimais) 

 

a) Calcule o PIB, a taxa de câmbio e o saldo da balança de bens e serviços na situação 

de equilíbrio conjuntural da economia. Calcule ainda o output gap subjacente a esse 

equilíbrio. 

 

b) Quantifique as consequências sobre o produto, o output gap e a balança de bens e 

serviços decorrentes de uma redução da taxa de juro externa de 10% para 6%. 

Represente graficamente a passagem da situação anterior para esta nova situação. 

 

c) Indique, justificando devidamente, a política de gestão da procura que deveria ser 

adoptada para evitar a variação no produto de equilíbrio resultante da alteração da taxa 

de juro externa. Quantifique essa política e determine os seus efeitos sobre a taxa de 

câmbio e sobre a balança corrente. Represente graficamente esta nova situação. 

 

 

EXERCÍCIO 21 

Suponha uma pequena economia aberta, com moeda própria, relativamente à qual se 

conhecem os seguintes dados: 

 

C = 11,55 + 0,85 Yd T = 25 G = 16 

NX = 32/TC - 0,32 Y L = 0,2 Y - 50 i P = 1 

TC = 1,17647 I = 17 – 40 i P* = 1 

 
em que 

C=Consumo     T=Impostos 

Yd=Rendimento disponível   L=Procura de moeda 

G=Consumo público    Y=Produto 

P=Preços domésticos    i=Taxa de juro 

I=Investimento     P*=Preços no exterior 

NX=Exportações líquidas de importações TC=taxa de câmbio 



João Loureiro  Faculdade de Economia do Porto 

Macroeconomia I – Lic.ª em Gestão   17 

Admita que a referida economia se encontra num regime de câmbios fixos, que a taxa 

de juro do exterior é de 7,5% e que são nulas as expectativas de variação cambial. Com 

base nos dados apresentados, responda às seguintes questões (Nota: arredonde os 

resultados a 2 casas decimais): 

 

a) Calcule o produto, a oferta de moeda e o saldo da balança de bens e serviços na 

situação de equilíbrio geral da economia 

 

b) Preocupado com a situação da balança corrente, o governo pretende usar a política 

orçamental no sentido de promover o equilíbrio desta balança. Se o governo usar os 

gastos públicos com aquele objectivo, avalie a alteração que estes terão que sofrer. 

Avalie ainda os efeitos daí resultantes sobre o produto e sobre a oferta de moeda. 

 

c) Imagine que, para evitar os efeitos negativos sobre o produto, em alternativa o 

governo decide usar a política cambial para equilibrar a balança corrente. Quantifique a 

alteração necessária na taxa de câmbio para a consecução do objectivo pretendido e 

determine os seus efeitos sobre o produto e sobre a oferta de moeda. 
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