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  Ano Lectivo 2004/2005 

MACROECONOMIA II   
LEC206 

 

LICENCIATURA EM ECONOMIA EXAME – Ep. Recurso 
 

 

Data de realização: 12 de Setembro de 2005 

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. Na “decomposição de Solow”, o crescimento intensivo é captado: 

a) pelo contributo do factor trabalho para o crescimento económico. 
b) pelo contributo do factor capital para o crescimento económico. 
c) pela produtividade total dos factores (dada pelo “resíduo de Solow”). 
d) as afirmações a) e b) estão correctas. 

 
2. Se admitirmos que todos os países no mundo possuem o mesmo “steady state”, 

então o modelo de Solow determina necessariamente: 
a) que os países mais pobres exibam taxas de crescimento superiores ao países 

mais ricos. 
b) um processo de convergência (absoluta) entre países. 
c) que os países pobres estejam fora do seu equilíbrio de “steady state”. 
d) todas as afirmações anteriores. 
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3. No modelo de Solow, um aumento da taxa de poupança na economia gera 
crescimento económico: 
a) no período de tempo que medeia entre “steady states”. 
b) apenas no curto-prazo. 
c) apenas no longo-prazo. 
d) no curto, médio e longo-prazo.  

 
4. Os resultados empíricos que resultam da versão aumentada da decomposição de 

Solow (que considera, também, de forma explícita o contributo do capital humano 
para o crescimento económico) mostram que o capital humano: 
a) é um factor produtivo não negligenciável na explicação do crescimento 

económico. 
b) é um factor produtivo irrelevante na explicação do crescimento económico. 
c) é um factor que não tem qualquer relevância na explicação das diferenças nos 

níveis de PIB per capita entre países ricos e países pobres. 
d) nenhuma das afirmações anteriores. 

 
5. A função oferta de trabalho agregada: 

a) representa o número total de horas de trabalho disponibilizadas pelos 
trabalhadores da economia que se encontram empregados. 

b) ilustra o facto de, à medida que o salário real aumenta, um número crescente de 
indivíduos passar a integrar a força de trabalho da economia, tendendo assim a 
apresentar inclinação superior à da oferta individual de trabalho. 

c) tende a apresentar inclinação inferior à da oferta individual de trabalho, dado 
que as preferências dos indivíduos por trabalho e lazer são instáveis. 

d) nenhuma das anteriores. 
 
6. Em condições de concorrência perfeita, a derivação da função procura de trabalho 

depende essencialmente: 
a) de factores institucionais, como por exemplo a capacidade reivindicativa dos 

sindicatos e organizações laborais.  
b) das condições tecnológicas da economia. 
c) do nível de salário real vigente. 
d) da prevalência do efeito substituição face ao efeito rendimento. 

 
7. Com tudo o resto constante, a taxa de desemprego friccional é crescente com: 

a) a facilidade das empresas despedirem os seus trabalhadores. 
b) a proporção de desempregados desencorajados. 
c) a dimensão da população activa. 
d) os esforços de procura de trabalho por parte dos desempregados. 

 
8. O desemprego de equilíbrio: 

a) ocorre quando toda a população potencialmente activa está empregada. 
b) evoluiu mais acentuadamente nos E.U.A. do que na Europa a partir da década de 

70, em grande parte como resultado dos choques petrolíferos então ocorridos. 
c) mede o desajustamento temporal entre as oportunidades de emprego existentes e 

as características dos desempregados. 
d) é essencialmente explicado por factores de ordem institucional e de regulação 

que condicionam a oferta de trabalho. 
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9. A maior parte dos países da zona euro tem apresentado nos últimos 10 anos:  
a) saldos orçamentais negativos e saldos primários ainda mais negativos. 
b) saldos orçamentais negativos e saldos primários aproximadamente nulos ou  

positivos.  
c) saldos orçamentais positivos e saldos primários aproximadamente nulos ou  

positivos. 
d) saldos orçamentais positivos e saldos primários ainda mais positivos. 

 
10. As regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento estabelecem que, salvo em 

circunstâncias excepcionais, o défice orçamental e a dívida pública medidos em 
percentagem do PIB não podem ultrapassar, respectivamente:  
a) 6% e 60%.  
b) 6% e 100%. 
c) 3% e 60%. 
d) 3% e 100%. 

 
11. Se a taxa de juro real da dívida pública for de 2% e a taxa de crescimento do produto 

real for 4%, o saldo orçamental primário (em percentagem do PIB) que permite 
estabilizar um rácio da dívida pública no PIB de 60%, na ausência de financiamento 
monetário, é: 
a) 0% 
b) menos 1,2% 
c) mais 1,2% 
d) mais 3% 

 
12. A designada Curva de Laffer implica que: 

a) um aumento da taxa de imposto só aumenta as receitas fiscais até determinado 
ponto; a partir desse ponto aumentos da taxa de imposto reduzem as receitas 
fiscais. 

b) um aumento da taxa de imposto só diminui as receitas fiscais até determinado 
ponto; a partir desse ponto aumentos da taxa de imposto aumentam as receitas 
fiscais. 

c) um aumento da taxa de imposto aumenta sempre as receitas fiscais. 
d) um aumento da taxa de imposto diminui sempre as receitas fiscais. 

 
13. Qual das seguintes medidas NÃO contribuiria para atenuar os problemas de longo 

prazo da segurança social em Portugal:  
a) incentivar as reformas antecipadas. 
b) aumentar o número de anos de salário usados para calcular o valor da pensão de 

reforma.  
c) aumentar a idade da reforma. 
d) adoptar um sistema de capitalização. 

 
14. O imposto inflacionário será tanto maior quanto:  

a) menor for o financiamento monetário do défice orçamental.  
b) maior for o rácio da dívida pública no PIB. 
c) menor for a diferença entre a inflação esperada e a inflação realizada.  
d) todas as anteriores. 
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15. De acordo com o Princípio da Equivalência Ricardiana:  
a) aumentos dos impostos no período corrente, sem alterações no consumo público, 

reduzem o consumo no período corrente.  
b) aumentos dos impostos no período corrente, sem alterações no consumo público, 

aumentam o consumo no período corrente. 
c) aumentos dos impostos no período corrente, sem alterações no consumo público, 

não afectam o consumo no período corrente. 
d) aumentos dos impostos no período corrente, sem alterações no consumo público, 

reduzem o bem-estar dos consumidores. 
 
16. O agregado monetário M3: 

a) é o agregado de referência do Banco Central Europeu, porque tende a ser o mais 
estável de entre os vários agregados monetários alternativos.  

b) não é o agregado de referência do Banco Central Europeu, porque é o mais lato 
de todos os agregados monetários. 

c) é o agregado de referência do Banco Central Europeu, porque apenas inclui os 
activos financeiros que realizam a função de meio imediato de pagamento. 

d) é o agregado de referência do Banco Central Europeu, porque não inclui os 
activos financeiros que realizam a função de meio imediato de pagamento. 

 
17. Suponha que, em dada economia, a taxa de reservas bancárias obrigatórias é de 2% 

dos depósitos bancários e que a circulação monetária é uma dada fracção dos 
depósitos bancários. Assumindo os pressupostos habituais, o multiplicador da base 
monetária será, de certeza: 
a) igual a 5,455. 
b) igual a 18,3(3). 
c) menor que 50. 
d) maior que 50. 

 
18. Se a taxa de variação do produto potencial for de 3% ao ano, a taxa de variação da 

velocidade de circulação da moeda de 0,5% ao ano e o objectivo do Banco Central 
para a taxa de inflação de 1% ao ano, então a oferta de moeda deverá, no longo 
prazo: 
a) crescer à taxa de 3,5% ao ano. 
b) crescer à taxa de 2,5% ao ano.  
c) crescer à taxa de 1,5% ao ano. 
d) diminuir à taxa de 3,5% ao ano. 

 
19. Sabendo que a taxa de juro nominal é de 4%, a taxa de inflação esperada é de 2% e a 

taxa de inflação observada é de 3%, então:  
a) a taxa de juro real ex ante é igual a 2%.  
b) a taxa de juro real ex post é igual a 1%. 
c) não é possível saber ao certo qual é a taxa de juro real. 
d) as alíneas a) e b) estão correctas. 

 
20. De acordo com o efeito de Fisher e a teoria quantitativa da moeda, o nível da taxa de 

juro nominal tenderá a variar: 
a) negativamente na exacta medida das alterações na taxa de variação da 

velocidade de circulação da moeda. 
b) positivamente na exacta medida das alterações na taxa de crescimento do 

produto natural. 
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c) positivamente na exacta medida das alterações na taxa de crescimento da oferta 
nominal de moeda. 

d) positivamente na exacta medida das alterações na taxa de desemprego natural. 
 
21. Estamos perante a chamada valorização fundamental de um activo financeiro 

quando a valorização é feita: 
a) com base no fluxo de rendimentos passados desse activo. 
b) a partir do comportamento passado do preço desse activo. 
c) com base unicamente no rendimento esperado desse activo para o período 

seguinte. 
d) com base no fluxo de rendimentos futuros esperados desse activo. 

 
22. Segundo a hipótese dos mercados eficientes: 

a) existem oportunidades de ganho sistemático. 
b) a taxa de câmbio real deve ser constante. 
c) os mercados cometem erros de previsão sistemáticos. 
d) os mercados usam, de forma correcta, toda a informação relevante sobre o 

futuro. 
 
23. A função consumo Keynesiana é compatível com: 

a) o comportamento de longo prazo da taxa de poupança. 
b) o comportamento de longo prazo da propensão média a consumir. 
c) o comportamento cross-section da taxa de poupança. 
d) nenhuma das anteriores. 

 
24. Dado o perfil inter-temporal das despesas do sector público, se a taxa de juro do 

governo for inferior à dos particulares, o bem-estar destes últimos é tanto maior: 
a) quanto maior for o saldo orçamental no período 1. 
b) quanto menor a diferença entre as taxas de juro. 
c) quanto maior a diferença entre as taxas de juro. 
d) quanto menores os impostos cobrados no período 2. 

 
25. Tudo o resto constante, uma redução na taxa de juro real: 

a) tem impactos ambíguos sobre o consumo do período corrente e negativos sobre 
o consumo do período futuro, se o agente for devedor. 

b) tem impactos ambíguos sobre o consumo do período futuro e positivos sobre o 
consumo do período corrente, se o agente for devedor. 

c) aumenta a riqueza das famílias e, por isso, aumenta sempre a sua utilidade. 
d) só melhora o bem-estar para as famílias credoras. 

 
26. Conhecidas as despesas públicas, num horizonte temporal de 3 períodos, quando a 

taxa de juro real enfrentada pelo governo é inferior à dos particulares, a redução de 
impostos no período 2: 
a) espera-se que aumente, marginalmente, o consumo no período 2, se não tiver 

sido anunciada no período 1. 
b) não afecta o perfil inter-temporal do consumo nos períodos 2 e 3, se previamente 

anunciada em 1. 
c) está inversamente relacionada com a riqueza das famílias. 
d) as alíneas a) e b) estão correctas. 
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27. O stock de capital óptimo aumenta: 
a) com os custos de instalação. 
b) com a taxa de juro real. 
c) com o progresso técnico. 
d) as alíneas a) e c) são verdadeiras. 

 
28. A evidência para a evolução do investimento e do produto pode ser explicada: 

a) pelo q de Tobin, na ausência de custos de instalação. 
b) pela teoria do acelerador simples. 
c) pela teoria do acelerador flexível. 
d) nenhuma das anteriores. 

 
29. Considere r = taxa de juro real, rg = taxa de juro do governo, d = taxa de depreciação 

do capital, Y = rendimento, K = stock de capital físico e G e T, despesas públicas e 
impostos, respectivamente. Para um agente que vive 2 períodos, na ausência de 
stock de capital inicial, o consumo máximo que pode usufruir no período 1 é de: 
a) (Y1 - T1) + (Y2 - T2)/(1 + r) + [F(K) – K(r - d)]/(1 + r), só se r = rg 
b) (Y1 - G1) + (Y2 - G2)/(1 + r) + [F(K) – K(r + d)]/(1 + r), só se r = rg 
c) (Y1 - T1) + (Y2 - T2)/(1 + r) + [F(K) – K(r + d)]/(1 + r), só se r ≠ rg 
d) (Y1 - G1) + (Y2 - G2)/(1 + r) + [F(K) – K(r - d)]/(1 + r), só se r ≠ rg 

 
30. A expressão “doença holandesa” designa um problema que ocorre em países que 

descobrem recursos naturais (ex: petróleo). A “doença holandesa” consiste: 
a) na depreciação da taxa de câmbio real de equilíbrio e consequente aumento do 

desemprego. 
b) na depreciação da taxa de câmbio real de equilíbrio e consequente diminuição do 

desemprego.  
c) na apreciação da taxa de câmbio real de equilíbrio e consequente aumento do 

desemprego.  
d) na apreciação da taxa de câmbio real de equilíbrio e consequente diminuição do 

desemprego. 
 
31. Se associarmos o conceito de “curto prazo” ao período durante o qual alguns preços 

são fixos, podemos argumentar que o “curto prazo” será tanto mais prolongado 
quanto:  
a) menor for a taxa de câmbio real de equilíbrio. 
b) maior for a duração dos contratos de trabalho. 
c) menores forem os custos de menu. 
d) mais racionais forem as expectativas. 

 
32. Diz-se que uma expectativa sobre a taxa de inflação futura é racional se os agentes 

económicos a formarem com base: 
a) na taxa de inflação corrente e nas taxas de inflação passadas. 
b) nas previsões do governo.  
c) na informação sobre o Indice de Preços no Consumidor, sem cometer erros de 

previsão. 
d) em toda a informação disponível, sem cometer erros sistemáticos. 
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33. Na maior parte das economias avançadas, a duração média de um ciclo económico 

varia entre: 
a) 4 e 40 semanas. 
b) 24 e 36 meses. 
c) 20 e 40 trimestres.  
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) aumentos dos preços do petróleo, propagados por descidas dos salários reais. 
b) aumentos dos preços do petróleo, propagados por aumentos dos salários reais. 
c) aumentos da confiança dos consumidores, propagados por aumentos dos salários 

reais. 
d) aumentos da confiança dos consumidores, propagados por descidas dos salários 

reais. 
 
35. De acordo com a Teoria dos Ciclos Económicos Reais, os ciclos económicos: 

a) correspondem a desvios do produto relativamente ao produto natural, causadas 
por alterações na função de produção. 

b) correspondem a desvios do produto relativamente ao produto natural, causadas 
por alterações na quantidade de moeda em circulação.  

c) correspondem a flutuações do produto natural, causadas por alterações na 
quantidade de moeda em circulação.  

d) correspondem a flutuações do produto natural, causadas por alterações na função 
de produção.  
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GRUPO 2  (2 valores) 

36. A Postacolândia, uma economia imaginária que se encontra em equilíbrio de “steady 
state”, tem no momento actual (período 0) um PIB natural de 77644,8 milhões de 
u.m, uma população de 7,764 milhões de pessoas e uma população activa 
empregada de 4,0 milhões de pessoas que trabalham em média 8 horas por dia 
durante 240 dias do ano. A função de produção que caracteriza esta economia é 
Y=4K0,3 N0,7, em que Y representa o produto real, K o stock de capital e N o factor 
trabalho. A taxa de progresso técnico nesta economia é nula, a taxa de depreciação é 
de 9% por período, a taxa de crescimento do factor trabalho é de 1% e a taxa de 
crescimento da população é de 1%. Com base nesta informação e recorrendo ao 
modelo de Solow, responda às seguintes questões: 

a) Determine a taxa de poupança prevalecente nesta economia no momento actual. 

b) Calcule o PIB natural e o PIB natural per capita nesta economia no período 1. 
Justifique devidamente 

 

GRUPO 3  (2 valores) 

37. Considere os seguintes dados relativos ao funcionamento da economia À-DERIVA: 
População Total = 10.000.000 
Taxa de Actividade = 52% 
População Empregada = 4.500.000 
 

Estima-se que o PIB desta economia é igual ao produto natural e que o desemprego 
estrutural ascende a 140.000 indivíduos. Sendo de 20% a probabilidade dos 
desmpregados encontrarem emprego: 

a) Qual a probabilidade de um trabalhador que está empregado vir a ser despedido? 

b) Indique os efeitos na taxa de desemprego resultantes de uma alteração para 15% 
da probabilidade dos desempregados encontrarem emprego, apontando três 
factores justificativos dessa evolução. 

 

GRUPO 4  (3 valores) 

38. Atente nos seguintes dados para as taxas de juro em Portugal em 30 de Maio de 
2003: 

Prazo 1 mês 3 meses 6 meses 12 meses 5 anos 7 anos 10 anos 

Taxa de juro (%) 2,386 2,272 2,205 2,142 2,782 3,379 3,859 

Como se poderá explicar o declive observado da curva de rendimentos? Justifique à 
luz das teorias leccionadas nas aulas. 
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39. Zé-Kako recebeu de herança o negócio do seu pai, Produções MPV - Migalhas para 

Pássaros Vermelhos. A MPV labora actualmente segundo a função produção 
Y=500K0.2 e com um stock de capital de 200; a taxa de depreciação é de 100%. Zé-
Kako, com esperança de vida de 2 períodos, espera receber regularmente (todos os 
períodos) 500 unidades de dividendos de participações que detém em outras 
empresas e enfrenta uma taxa de juro de 5%. 
O governo estima que as despesas nos dois períodos, actualizadas para o período 1, 
ascendam a 400 unidades e que sejam financiadas por 200 e 205 unidades de 
impostos nos períodos 1 e 2, respectivamente. 
Tendo em conta a informação acima: 
a) Determine o montante de Investimento que Zé-Kako realizará no período 1. 
b) O chefe do governo, Só-Trokas, declarou recentemente ao jornal Públiko: 

“Sabemos que a indústria de migalhas está a atravessar um período difícil em 
termos de liquidez, devido à concorrência da indústria camaronesa da caldeirada. 
Por isso vamos permitir o adiamento da cobrança de impostos referentes ao 
período 1 para o período 2”. Comente esta medida à luz dos seus efeitos sobre o 
bem-estar de Zé-Kako. 

 
 

GRUPO 5  (2,5 valores) 
 
40. Mostre qual é o efeito no produto, no nível de preços e na taxa de juro real de um 

aumento da taxa de imposto sobre o rendimento das famílias, numa economia 
pequena (nota: na sua resposta deverá descrever todas as relações entre variáveis 
relevantes): 
a) No longo prazo, com preços (incluindo a taxa de câmbio) flexíveis. 
b) No curto prazo, com preços (incluindo a taxa de câmbio) fixos. 
c) Na transição do curto para o longo prazo, de acordo com o modelo de Lucas. 

 
FIM 
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GRUPO 1: Grelha de Correcção 
 
 

1 C 19 D 

2 D 20 C 

3 A 21 D 

4 A 22 D 

5 D 23 C 

6 B 24 C 

7 A 25 B 

8 D 26 D 

9 B 27 C 

10 C 28 C 

11 B 29 B 

12 A 30 C 

13 A 31 B 

14 B 32 D 

15 C 33 C 

16 A 34 D 

17 C 35 D 

18 A   

 
 

 
 
 


