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  Ano Lectivo 2005/2006 

MACROECONOMIA II   

LEC206 

 

LICENCIATURA EM ECONOMIA EXAME 
 

 

Data de realização: 12 de Junho de 2006 

Duração da prova: 3 horas 

Responda a cada grupo em folhas separadas. O grupo 1 deverá ser respondido na folha 
especialmente fornecida para esse efeito. Não se esqueça de colocar o nome em todas as 

folhas e assinalar a versão na folha de respostas do grupo 1. 

Não é permitida qualquer forma de consulta. Escreva de forma legível. 

Não é permitido o uso de telemóveis durante a prova. Estes deverão ser desligados e 
guardados antes de começar o teste. 

Não são permitidas saídas da sala nos últimos 15 minutos. No final da prova, os alunos 
deverão aguardar sentados até que seja recolhido o teste e autorizada a sua saída. 

 
 

 

GRUPO 1  (10,5 valores) 
 
Responda às seguintes questões, indicando qual das quatro alternativas apresentadas é a 
mais correcta. Às respostas erradas será atribuída uma classificação negativa, 
correspondente a um terço (em valor absoluto) da cotação de uma resposta certa. Utilize 
a matriz de respostas fornecida, assinalando a resposta certa com um X. Na quadrícula 
correspondente à versão, deverá assinalar a versão I. 
 
1. É uma regularidade empírica comprovada: 

a) A estabilidade da taxa de lucro no longo prazo. 
b) O crescimento continuado do salário real dos trabalhadores. 
c) O crescimento continuado do rácio Capital-Trabalho. 
d) Todas as anteriores. 

 
2. No modelo de Solow sem progresso técnico: 

a) O stock de capital é constante em steady-state. 
b) O produto por trabalhador cresce continuamente. 
c) A produtividade dos factores cresce continuamente. 
d) O crescimento da população determina o crescimento do produto. 

 
3. No modelo de Solow com progresso técnico, são constantes em equilíbrio: 

a) O rácio Capital-Produto. 
b) O rácio Capital-Trabalho. 
c) O Produto per capita. 
d) A produtividade total dos factores. 
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4. A equação fundamental da contabilidade do crescimento procura: 
a) Estimar a contribuição relativa dos diferentes factores de crescimento. 
b) Explicar o contributo dos diferentes factores para o crescimento económico. 
c) Calcular as elasticidades do produto em relação ao capital e ao trabalho. 
d) Aproximar a equação fundamental que está na base do modelo de Solow. 

 
5. Os modelos de crescimento endógeno: 

a) Assumem como exógena a produtividade total dos factores. 
b) Baseiam o crescimento económico na acumulação de capital. 
c) Permitem medir o valor do stock de capital humano de uma economia. 
d) Procuram explicar o próprio crescimento tecnológico. 

 
6. Tendo em conta o trade-off entre consumo e lazer enfrentado pelo agente 

representativo do sector privado, uma alteração do salário real de 10 para 6 unidades 
gera, tudo o resto constante: 
a) Uma rotação da restrição orçamental no sentido dos ponteiros do relógio, sem 

alteração do total de horas disponíveis para trabalho e lazer. 
b) Uma rotação da restrição orçamental no sentido inverso ao dos ponteiros do 

relógio em torno do ponto de utilidade marginal. 
c) Uma rotação da restrição orçamental no sentido inverso ao dos ponteiros do 

relógio, provocando uma diminuição do nível óptimo de consumo. 
d) Uma rotação da restrição orçamental no sentido dos ponteiros do relógio, 

provocando uma redução do número óptimo de horas de lazer. 
 
7. A curva de oferta agregada de trabalho: 

a) Tende a registar um declive igual ao da curva de oferta individual de trabalho. 
b) Exibe um declive idêntico para qualquer horizonte temporal. 
c) Exibe um declive idêntico para todos os países. 
d) Tende a exibir um declive inferior ao da curva de oferta individual de trabalho. 

 
8. Supondo que a curva de oferta de trabalho do Sr. António é  L = 10 + w2, pode 

concluir-se que, para este agente económico: 
a) O efeito substituição excede o efeito rendimento, qualquer que seja w. 
b) O efeito rendimento excede o efeito substituição, qualquer que seja w. 
c) O efeito substituição excede o efeito riqueza, para w>10. 
d) O efeito substituição excede o efeito rendimento, para w>10. 

 
9. Os salários de eficiência podem ser: 

a) Uma causa de desemprego cíclico. 
b) Justificados pela necessidade de incentivar o esforço dos trabalhadores. 
c) Uma forma de reduzir, a prazo, os custos das empresas com recrutamento de 

trabalhadores. 
d) As alíneas b) e c) estão correctas. 

 
10. O desemprego friccional ocorre numa determinada economia: 

a) Quando uma parcela da população não encontra postos de trabalho ao salário 
vigente. 

b) Quando o nível de sindicalização dos trabalhadores é muito elevado. 
c) Porque o preenchimento de uma vaga com um indivíduo desempregado tende a 

demorar tempo. 
d) Porque a existência de salário mínimo dificulta a contratação de jovens. 
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11. Na restrição orçamental de um indivíduo: 

a) São representadas as possibilidades de consumo intertemporal. 
b) São representadas apenas as possibilidades de consumo compatíveis com o 

ponto de autonomia (autarcia). 
c) Inclui-se o perfil óptimo de consumo intertemporal. 
d) As alíneas a) e c) estão correctas. 

 
12. O Pedro consegue amealhar todos os períodos 100 euros na sua conta poupança 

jovem. Se a taxa de juro subir: 
a) O consumo no período 1 aumenta sempre. 
b) A sua riqueza aumenta, mas o consumo no futuro pode diminuir. 
c) O seu bem-estar diminui porque o consumo no período 1 cai sempre. 
d) O seu bem estar aumenta sempre. 

 
13. Relativamente ao comportamento do Consumo: 

a) A evidência empírica, no longo prazo, verifica as implicações do modelo 
Keynesiano. 

b) A componente de serviços e bens duradouros aumenta com os níveis de 
rendimento de uma economia. 

c) Representa cerca de 25% do PIB Português. 
d) Tem vindo a registar um peso cada vez menor no rendimento disponível das 

famílias portuguesas. 
 
14. O João ficou recentemente surpreendido com a distribuição de dividendos das 

acções que detém. Neste contexto, esperamos que: 
a) A propensão média a consumir aumente. 
b) Aumente de forma permanente o seu consumo. 
c) Aumente o seu consumo médio se diminuir a sua idade de reforma. 
d) Nenhuma das anteriores se o João enfrentar restrições de liquidez. 

 
15. Quanto à estrutura do investimento produtivo em Portugal, a componente que 

apresenta maior volatilidade no ciclo é: 
a) O investimento em alfaias agrícolas. 
b) O investimento em acções da PT. 
c) O investimento em construção. 
d) O investimento em transportes. 

 
16. Para acelerar o prazo de conclusão de obras públicas, o Governo enfrenta uma taxa 

de salário crescente no pagamento de horas extraordinárias. Este facto é compatível 
com: 
a) A Teoria do acelerador simples. 
b) A Teoria do acelerador flexível. 
c) Um q-Tobin diferente de 1. 
d) As alíneas b) e c) estão correctas. 

 
17. Para um dado stock de capital inicial, o investimento líquido é crescente com: 

a) A taxa de depreciação. 
b) O valor dos dividendos futuros esperados. 
c) A taxa de juro real. 
d) A taxa de imposto sobre os lucros. 
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18. A possibilidade de investimento aumenta o bem-estar das famílias: 

a) Sempre. 
b) Desde que seja produtivo. 
c) Só se a produtividade marginal do capital igualar o custo do uso do capital. 
d) As alíneas b) e c) estão correctas. 

 
19. No contexto da organização dos mercados financeiros, é correcto afirmar que: 

a) O mercado monetário é o segmento onde se transaccionam depósitos e 
empréstimos bancários com prazo inferior a um ano. 

b) O mercado primário é o segmento onde são transaccionados apenas as 
obrigações do Estado. 

c) As acções são transaccionadas no mercado de capitais, enquanto as obrigações 
são transaccionadas no mercado monetário. 

d) O mercado secundário é aquele em que só se negoceiam títulos relativos a 
empresas de menor dimensão e/ou de menor reputação. 

 
20. Segundo a teoria do portfólio (procura de moeda como reserva de valor), a procura 

de moeda depende positivamente: 
a) Do nível de riqueza e do risco dos outros activos financeiros. 
b) Do nível de rendimento disponível dos agentes económicos e do risco dos outros 

activos financeiros. 
c) Do nível de riqueza e do valor do custo de conversão de outros activos 

financeiros em moeda. 
d) Do nível de rendimento per capita e do valor do custo de conversão de outros 

activos financeiros em moeda. 
 
21. Considerando os diversos agregados monetários, é correcto afirmar que: 

a) O Banco Central Europeu utiliza o M2 como agregado de referência, devido à 
forte instabilidade dos demais agregados. 

b) Todos os activos financeiros dotados de elevada liquidez e que não constituem 
meios imediatos de pagamento são contabilizados para efeitos de cálculo de M2. 

c) Para a determinação do valor de M2 são contabilizados, entre outros, os valores 
da circulação monetária e dos depósitos à ordem e equiparados. 

d) O valor dos depósitos a prazo e equiparados é contabilizado para efeitos de 
cálculo de qualquer agregado monetário. 

 
22. Na Teoria Quantitativa da Moeda: 

a) A velocidade de circulação da moeda é estável no longo prazo. 
b) Um aumento da taxa de crescimento da base monetária, com tudo o resto 

constante, levará ao aumento da taxa de inflação. 
c) Uma redução em 1 ponto percentual na taxa de crescimento da massa monetária 

levará à diminuição em 1 ponto percentual na taxa de juro nominal. 
d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 

 
23. O chamado “efeito de Fisher” refere-se à relação entre os valores: 

a) Da taxa de inflação esperada e da taxa de juro nominal. 
b) Da taxa de inflação esperada e da taxa de juro real. 
c) Da taxa de inflação efectiva e da taxa de juro nominal. 
d) Da taxa de inflação efectiva e da taxa de juro real. 
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24. O saldo orçamental é positivo quando: 
a) Não há pagamento de juros da dívida pública. 
b) Se verifica o princípio da equivalência ricardiana. 
c) As receitas são superiores às despesas públicas globais. 
d) As receitas correntes são superiores ao montante dos juros da dívida pública. 

 
25. Considere um horizonte temporal de 2 períodos (“presente” e “futuro”, respec-

tivamente 1 e 2) e suponha que: T1=1000; T2=1100; G2=990; rg=10%. O saldo 
orçamental no período 1 é igual a: 
a) -10 
b) 1000 
c) -100 
d) 1100 

 
26. O princípio da equivalência ricardiana evidencia que: 

a) Uma redução de impostos conduz à ocorrência de défices gémeos. 
b) A emissão de dívida pública é “equivalente” a impostos. 
c) Só é possível ao Estado elevar a utilidade dos indivíduos, recorrendo ao 

endividamento, se não existirem restrições de liquidez. 
d) Todas as alíneas anteriores são falsas. 

 
27. Entre as possíveis medidas para atenuar / resolver o problema da sustentabilidade da 

segurança social em Portugal, só não se conta: 
a) A redução do prazo de duração do subsídio de desemprego. 
b) A adopção de políticas de incentivo ao aumento da natalidade. 
c) A substituição do regime geral da Segurança Social pública pelo regime da 

Caixa Geral de Aposentações. 
d) A penalização das reformas antecipadas. 

 
28. Pode verificar-se uma apreciação real da moeda nacional no caso de: 

a) A taxa de juro da economia exceder a taxa de juro do resto do mundo 
descontada da expectativa de variação da taxa de câmbio nominal. 

b) Aumentar a produtividade da economia e, como tal, se elevarem as exportações 
líquidas. 

c) Serem encontradas jazidas de petróleo. 
d) Ocorrer qualquer das situações anteriores. 

 
29. Numa economia grande, no longo prazo (com preços flexíveis), uma diminuição do 

custo de conversão de activos financeiros não líquidos em moeda causa: 
a) Aumento do nível geral de preços e nenhuma alteração no produto. 
b) Nenhuma alteração no produto e redução da taxa de juro. 
c) Redução da taxa de juro e aumento do desemprego. 
d) Aumento do desemprego e aumento do nível geral de preços. 

 
30. Numa economia pequena, no curto prazo (com todos os preços fixos), uma 

diminuição do consumo público causa: 
a) Aumento do investimento e diminuição do produto. 
b) Diminuição do produto e aumento do desemprego. 
c) Aumento do desemprego e redução da taxa de juro. 
d) Redução da taxa de juro e aumento do investimento. 
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31. Qual destes factores NÃO é causa de rigidez nominal: 
a) Contratos de longa duração. 
b) Concorrência perfeita. 
c) Custos de menu. 
d) Informação imperfeita. 

 
32. Segundo Lucas, um aumento da oferta de moeda provocará um aumento do produto:  

a) Em qualquer circunstância. 
b) No longo prazo, se os agentes económicos já antecipavam esse aumento. 
c) No curto prazo, se os agentes económicos não antecipavam esse aumento. 
d) No curto prazo, se o Banco Central anunciar previamente o aumento. 

 
33. Nos últimos 50 anos, os ciclos económicos em Portugal têm tido uma duração entre: 

a) 10 e 15 trimestres. 
b) 16 e 24 trimestres. 
c) 6 e 12 anos. 
d) 15 e 20 anos. 

 
34. De acordo com as teorias explicativas dos ciclos económicos baseadas no 

pressuposto de rigidez nominal, do tipo implícito no modelo AS/AD, uma expansão 
pode ser causada por: 
a) Choques da oferta, como uma diminuição dos preços do petróleo. 
b) Política orçamental, como um aumento do consumo público. 
c) Choques da procura, como um aumento da procura externa. 
d) Todas as anteriores. 

 
35. De acordo com a Teoria dos Ciclos Económicos Reais: 

a) O produto não se afasta do produto natural. 
b) As expansões são ampliadas pela diminuição do salário real. 
c) As expansões são ampliadas pela diminuição do q de Tobin. 
d) Todas as anteriores. 

 
 
 
 

GRUPO 2  (2,75 valores) 

36. Um estudo recente concluiu que a Cotalândia se caracteriza por uma função de 
produção agregada dada por Y = 5 K0,3 N0,7, em que Y representa o produto real, K 
o stock de capital e N a quantidade de factor trabalho. Esta economia apresenta uma 
taxa de crescimento da produtividade total dos factores nula, uma taxa anual de 
crescimento do factor trabalho de -2%, uma taxa anual de depreciação de 10% e 
uma taxa de poupança de 14%. 

 
a) Determine o valor de equilíbrio do Produto por trabalhador. 
 
b) Qual o impacto de um aumento da taxa de crescimento populacional sobre o 

valor de equilíbrio do Produto per capita? E sobre a taxa de crescimento do 
Produto (no longo prazo)? 
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37. No país MISER-ÁBIL, o governo implementou um salário real horário mínimo de 30 
unidades. O mercado de trabalho é caracterizado pelas seguintes curvas de procura e 
oferta agregadas de trabalho, onde w representa o salário real horário, Nd representa 
o total de horas de trabalho diárias procuradas e Ns representa o total de horas de 
trabalho diárias oferecidas: 

N
d
 = 18000 – 500w    N

s
 = 700w 

 
a) Sabendo que, em média, cada trabalhador trabalha 8 horas por dia, diga qual o 

número de empregados nesta economia. 
 
b) Sabendo que a população activa é de 450 indivíduos, que durante o próximo ano 

2% dos empregados vai para desemprego e que a taxa de desemprego friccional 
no referido ano será 5%, diga qual o número de desempregados que vai 
encontrar emprego durante o ano.  
(Nota: Se não conseguiu resolver a alínea 1) considere, para a resolução da alínea 2), 

que o número de empregados é 325). 
 
 
 

GRUPO 3  (2 valores) 

38. No parque nacional de Pali-Aike, Paula Patagónia estuda o comportamento das 
raposas Zorro Gris e espera auferir rendimentos nos períodos 1 e 2 no valor de 1 000 
e 1 870 unidades, respectivamente. Paula tem clara preferência por consumo no 
futuro, U(C1,C2)=C1

0,3
C2

0,7 e enfrenta uma taxa de juro real de 10%. Recentemente 
recebeu, por herança, uma empresa que promove visitas turísticas à ilha da Tierra 

del Fuego, mas o actual barco corta-gelo encontra-se totalmente deteriorado. Para 
comprar um novo barco e prosseguir o investimento, Paula tem de enfrentar uma 
taxa de depreciação de 5%, uma taxa de imposto sobre o capital investido de 15% e 
que a função produção é dada por F(K)=52K

0,5. Como é excessivamente avessa ao 
risco, não pretende investir no seu negócio mais do que 172 unidades no período1. 
a) Vale a pena a Paula investir no seu negócio nestas condições? E em que 

montante? 
b) Calcule o perfil óptimo de consumo inter-temporal da Paula Patagónia. 

 
 

GRUPO 4  (2,5 valores) 

39. São conhecidos os seguintes elementos relativos ao funcionamento da “SA" 
(“Sempre Adiada”), uma pequena economia, no ano 2005 (valores em milhões de 
unidades monetárias – u.m.- excepto quando outra medida for indicada): 

 
o Oferta nominal de moeda: 20000  
o Taxa de reservas bancárias obrigatórias: 10% dos depósitos bancários 
o Circulação monetária: 20% dos depósitos bancários 
o Objectivo da política monetária do banco central para a taxa de inflação: 

2%/ano 
o Taxa de crescimento anual do produto (natural): yN=3% 
o Velocidade de circulação da moeda estável 
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o Produto real: 48000  
o Poupança privada: 4000 + 400000 r 
o Poupança externa: 4800 
o Investimento: 21000 – 300000 r 
o Dívida pública (real): 27000 

 
São ainda conhecidos os valores de algumas variáveis relevantes do Resto do 
Mundo: 
o Taxa de inflação: 4% 
o Taxa de juro nominal: 6% 

 
a) Determine o valor da base monetária em SA e da sua taxa de crescimento que é 

compatível com a concretização do objectivo de política monetária. 
b) Determine a variação esperada da taxa de câmbio nominal da moeda nacional e 

a taxa de juro nominal de equilíbrio do mercado de capitais da SA. 
c) Verifique se esta economia está a cumprir as regras de disciplina orçamental 

previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento para os países da zona euro. 
 
 

GRUPO 5  (2,25 valores) 

40. Suponha que se conhecem as seguintes funções representativas do comportamento 
das principais variáveis macroeconómicas de uma economia grande: 

 
o Função de produção: Y = 50 N0,5 
o Oferta de trabalho colectiva (obtida pela agregação das curvas de oferta de 

trabalho individuais): NS = 320 w 
o Consumo privado: C = 0,8 Yd – 2500 r 
o Investimento: I = 300 – 5000 r 
o Consumo público: G = 250 
o Taxa média de imposto: t = 0,25 
o Exportações líquidas: NX = 0 
o Procura real de moeda: Md/P = L = 2,5 Y – 25000 i 
o Oferta de moeda: MS = 4000 

 
Suponha ainda que esta economia se encontra em equilíbrio de longo prazo, com: 

Y = 1000 ; N = 400 ; W = 2,5 ; i = 0,02 ; P = 2 ; π = 0 
 
Mostre qual é o efeito no produto, no emprego, no salário nominal, na taxa de juro e 
no nível de preços de uma diminuição da oferta de moeda em 200 unidades 
monetárias (nota: na resposta às alíneas (a) e (b) deverá apresentar todos os cálculos 
necessários; a resposta à alínea (c) deverá ser qualitativa): 
 
a) No curto prazo, com todos os preços fixos. 
b) No longo prazo, com preços flexíveis. 
 

FIM 
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GRUPO 1: Grelha de Correcção 
1 d 19 a 

2 d 20 a 

3 a 21 c 

4 a 22 d 

5 d 23 a 

6 c 24 c 

7 d 25 c 

8 a 26 b 

9 d 27 c 

10 c 28 d 

11 d 29 a 

12 d 30 b 

13 b 31 b 

14 b 32 c 

15 d 33 c 

16 d 34 d 

17 b 35 a 

18 b     

  

 


