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LICENCIATURA EM ECONOMIA 

MACROECONOMIA II 

LEC206 

 

1º TESTE 
 

 

Data de realização: 2 de Abril de 2005 

Duração da prova: 2 horas e 15 minutos 

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. Um país que exibe uma taxa anual média de crescimento do seu produto real de 

3,5%, uma taxa anual média de crescimento do factor trabalho de 0,7% e uma taxa 
de crescimento anual média da população de 1%, tenderá a duplicar o seu nível de 
produto real per capita aproximadamente: 
a) Em cada 20 anos. 
b) Em cada 25 anos.  
c) Em cada 28 anos.  
d) Em cada 70 anos. 

 
2. A “produtividade total dos factores” pode ser entendida como uma medida: 

a) Da produtividade do capital (físico). 
b) Da produtividade do trabalho. 
c) Da ineficiência na utilização dos factores produtivos na economia. 
d) Do nível tecnológico que está subjacente a uma economia. 
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3. Na decomposição de Solow, o “resíduo de Solow”: 

a) Corresponde, efectivamente, a um resíduo pois é obtido por defeito depois de 
isolar o efeito da acumulação do capital físico no crescimento do produto real. 

b) Representa a taxa de crescimento da produtividade do trabalho.  
c) Corresponde a uma aproximação da taxa de crescimento do progresso técnico. 
d) Todas as afirmações anteriores. 

 
4. Os resultados do modelo de Solow sem crescimento da população e sem progresso 

técnico para o equilíbrio de “steady state” são consistentes com: 
a) O aumento continuado do produto per capita (1.º facto estilizado de Kaldor). 
b) O aumento continuado do rácio capital-trabalho (2.º facto estilizado de Kaldor). 
c) A estabilidade do rácio capital-produto (3.º facto estilizado de Kaldor). 
d) Nenhuma das afirmações anteriores. 

 
5. No modelo de Solow sem progresso técnico, quando uma economia possui um 

produto por hora de trabalho que se encontra acima do seu nível de equilíbrio de 
“steady state” gera-se uma dinâmica de transição que se caracteriza por: 
a) Redução do rácio capital-trabalho. 
b) Manutenção do produto por hora de trabalho. 
c) Aumento da poupança por hora de trabalho. 
d) Todas as afirmações anteriores. 

 
6. No modelo de Solow, admitindo tudo o resto constante, um aumento da taxa de 

crescimento da população produz: 
a) Uma diminuição do produto per capita. 
b) Um aumento do produto per capita. 
c) Um aumento do rácio capital-trabalho.  
d) Nenhuma das afirmações anteriores. 

 
7. O conceito de convergência condicional no nível de rendimento per capita entre os 

países, subjacente ao modelo de Solow, significa que: 
a) As diferenças nos níveis de rendimento per capita entre os países do mundo se 

podem explicar a partir das diferenças nos seus rácios capital-trabalho. 
b) Os países pobres tendem a exibir taxas de crescimento do produto per capita 

mais elevadas do que os países ricos. 
c) Em grupos de países com características semelhantes em termos de factores de 

crescimento, os países mais atrasados tendem aproximar-se dos mais avançados. 
d) Os retornos do investimento tenham necessariamente de ser mais elevados nos 

países mais pobres do que nos países mais ricos. 
 
8. Os resultados da decomposição alargada de Solow indicam geralmente que o factor 

capital humano é um factor decisivo no processo de crescimento económico. Do 
ponto de vista teórico, isto percebe-se tendo presente que: 
a) O capital humano representa hoje um verdadeiro factor produtivo a par do 

trabalho e do capital físico. 
b) O capital humano pode gerar externalidades positivas sobre outros factores 

produtivos, eliminando o efeito dos rendimentos marginais decrescentes. 
c) O capital humano pode permitir endogeneizar o progresso técnico e o 

crescimento económico nos modelos de crescimento.  
d) Todas as afirmações anteriores. 
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9. Em comparação com o modelo de Solow, os modelos de crescimento endógeno 

podem suportar políticas públicas mais voluntaristas na promoção do crescimento 
económico (ex: melhoria do ensino e formação, incentivos à I&D, protecção dos 
direitos de propriedade) nomeadamente porque estas políticas podem: 
a) Promover o crescimento do stock de capital físico e, por essa via, aumentar a 

taxa de crescimento do produto per capita de steady state. 
b) Influenciar a taxa de progresso técnico. 
c) Influenciar o crescimento da população. 
d) Reduzir a taxa de depreciação. 
 

10. Tendo em conta o trade-off entre consumo e lazer, uma alteração do salário real de 8 
para 10 u.m. tende a gerar para o agente representativo do sector privado: 
a) uma rotação da restrição orçamental no sentido contrário ao dos ponteiros do 

relógio, pois é maior a TMS em valor absoluto no ponto óptimo 
b) uma redução do número de horas que dispenderá em actividade não 

remuneradas, nomeadamente num horizonte temporal mais alargado, em que o 
efeito rendimento tende a prevalecer sobre o efeito substituição 

c) um nível de consumo óptimo nunca inferior ao inicial 
d) a verificação dos efeitos correspondentes às alíneas b) e c) 

 
11. Supondo que a curva de oferta de trabalho do Dr. Sorri-Dente é L = 9 – w , pode 

concluir-se que, para este agente económico: 
a) o efeito substituição excede o efeito rendimento  
b) o efeito rendimento excede o efeito substituição  
c) o efeito rendimento excede o efeito substituição para um salário real superior a 9 

u.m. 
d) o efeito substituição é idêntico ao efeito rendimento  

 
12. Supondo constante a quantidade utilizada de capital, qual dos seguintes efeitos 

associados a um forte afluxo de refugiados do Quirguistão a Portugal NÃO se 
verificará: 
a) um aumento do salário real de equilíbrio   
b) uma redução do salário real de equilíbrio  
c) para um dado salário real, a oferta de trabalho aumenta 
d) a procura de trabalho permanece inalterada  

 
13. Um maior nível de substituição do rendimento do trabalho, associado ao subsídio de 

desemprego: 
a) diminui a taxa de desemprego friccional, ao aumentar a taxa de separação de 

emprego  
b) mantém inalterada a taxa de desemprego friccional, ao gerar um efeito de igual 

amplitude entre a taxa de separação de emprego e a taxa de contratação 
c) aumenta a taxa de desemprego friccional, ao diminuir a taxa de contratação 
d) apenas afecta o nível de desemprego estrutural e, consequentemente, o 

desemprego natural da economia 
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14. O salário de eficiência: 
a) estabelece-se a um nível superior ao do salário real de equilíbrio concorrencial 
b) está associado ao facto de muitas empresas pretenderem assegurar uma maior 

“fidelização” da mão-de-obra 
c) constitui uma prática mais enraizada nas actividades relativamente mais 

intensivas em capital 
d) verifica todos os efeitos anteriores 

 
15. O desemprego friccional apenas NÃO ocorre quando: 

a) em resultado do declínio de um sector de actividade, aumenta o número de 
falências de empresas 

b) alguns trabalhadores que abandonaram os seus postos de trabalho ficam 
desencorajados para procurar emprego em actividades distintas 

c) em dada economia, assiste-se a um processo de terciarização, que reorienta 
recursos da indústria transformadora para o sector dos serviços 

d) alguns trabalhadores abandonam os seus postos de trabalho voluntariamente, em 
busca de melhores condições salariais 

 
16. Um salário mínimo de 350 Euros na economia Trocástica: 

a) tende a incrementar a proporção de trabalhadores desencorajados    
b) tende a estabelecer-se abaixo do salário real que iguala a produtividade marginal 

do trabalho 
c) pode constituir um importante constrangimento à eliminação de 40% do 

desemprego existente  
d) gera todos os efeitos anteriores 

 
17. A presença de sindicatos: 

a) não tem efeitos sobre o nível salarial que equilibra o mercado de trabalho    
b) tende sobretudo a reivindicar maiores oportunidades de trabalho para os 

desempregados, influenciando assim a dimensão da população activa da 
economia 

c) é um importante factor do chamado desemprego friccional 
d) pode constituir uma parcela relevante do nível de desemprego natural 
 

18. O saldo orçamental do sector público traduz: 
a) O saldo orçamental primário adicionado dos encargos com juros da dívida 

pública. 
b) A poupança do sector público deduzido das receitas públicas de capital e 

adicionado das despesas públicas de capital. 
c) A capacidade/necessidade de financiamento da Nação. 
d) A capacidade/necessidade de financiamento do sector público. 

 
19. Se, simplificadamente, considerarmos dois períodos (1 - ‘presente’ e 2 - ‘futuro’), 

com G = despesas públicas em bens e serviços, T = impostos totais líquidos de 
subsídios e transferências e rg = taxa de juro da dívida pública, a restrição inter-
temporal do sector público (admitindo a inexistência de dívida herdada) virá: 
a) )1/()( 2211 grGTGT +−=− . 

b) )()1/()( 2211 GTrGT g −−=+− . 

c) )1/()( 2211 grGTGT +−−=− . 

d) )1()( 1122 grGTGT +−+= . 
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20. Mantendo os pressupostos da questão anterior, mas admitindo agora a existência de 

dívida herdada, pode afirmar-se que a restrição inter-temporal do sector público 
implica que: 
a) Tudo o resto constante, os impostos do período 2 poderão ser menores que numa 

situação de ausência de dívida. 
b) Tudo o resto constante, o somatório do valor actualizado dos gastos públicos 

poderá ser maior que numa situação de ausência de dívida. 
c) Tudo o resto constante, os impostos do período 2 terão que ser maiores que 

numa situação de ausência de dívida. 
d) Tudo o resto constante, os impostos no período 1 poderão ser menores que numa 

situação de ausência de dívida. 
 
21. Se a taxa de juro real da dívida pública for de 2%, a taxa de crescimento do produto 

real que permite que um défice orçamental primário de 1% do PIB estabilize um 
rácio da dívida pública no PIB de 50%, na ausência de financiamento monetário, é: 
a) 6,75% 
b) 4% 
c) 2,75% 
d) 0% 

 
22. Num cenário em que a taxa de juro real da dívida pública é superior à taxa de 

crescimento do produto real, o saldo orçamental primário compatível com a 
estabilização da dívida em percentagem do PIB na presença de financiamento 
monetário: 
a) Tem que ser positivo. 
b) Tem que ser positivo e maior que no caso em que não existe financiamento 

monetário. 
c) Pode, eventualmente, ser negativo. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
23. A designada Curva de Laffer traduz: 

a) Uma relação monótona positiva entre receitas fiscais e taxa média de imposto. 
b) Uma relação monótona negativa entre receitas fiscais e taxa média de imposto. 
c) Um decréscimo das receitas fiscais quando a taxa média de imposto se eleva 

acima de um determinado nível. 
d) Um acréscimo das receitas fiscais apenas quando a taxa média de imposto se 

eleva acima de um determinado nível. 
 
24. Os riscos de longo prazo associados à Segurança Social podem ser atenuados com o 

recurso a:  
a) Medidas de incentivo a uma vida activa mais curta. 
b) Alargamento das condições de elegibilidade para os benefícios sociais. 
c) Políticas de incentivo ao lazer. 
d) Aumento do saldo orçamental do sector público no presente, de modo a criar 

espaço para o financiamento dos benefícios sociais futuros. 
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25. De acordo com o Princípio da Equivalência Ricardiana:  

a) Uma alteração do perfil inter-temporal dos impostos nunca produz efeito sobre 
as decisões de consumo inter-temporal dos agentes privados. 

b) Para dado valor actualizado dos gastos públicos, uma alteração do perfil inter-
temporal dos impostos não produz qualquer efeito sobre as decisões de consumo 
inter-temporal dos agentes privados. 

c) Para dado valor actualizado dos impostos, uma alteração do perfil inter-temporal 
dos gastos públicos não produz qualquer efeito sobre as decisões de consumo 
inter-temporal dos agentes privados. 

d) Uma alteração do perfil inter-temporal dos impostos produz sempre efeito nas 
decisões de consumo inter-temporal dos agentes privados. 

 
26. Em termos teóricos, o Princípio da Equivalência Ricardiana não se verificará se: 

a) Existir alguma forma de restrição de crédito ao sector privado. 
b) Não existirem efeitos de distorção associados aos impostos. 
c) Se verificar o Princípio do legado intergeracional activo. 
d) Todas as anteriores estão correctas. 

 
27. Um aumento da taxa de juro real poderá resultar de: 

a) Uma diminuição do investimento. 
b) Um aumento da propensão ao consumo privado. 
c) Uma diminuição do défice do orçamento do Estado. 
d) Uma diminuição do saldo da Balança Corrente Externa. 

 
28. Em Portugal, nos últimos anos, os sectores institucionais com maior capacidade de 

financiamento foram: 
a) Os particulares e as empresas. 
b) As empresas e o sector público. 
c) O sector público e o sector externo. 
d) O sector externo e os particulares. 

 
29. Uma das vantagens do financiamento directo sobre o financiamento indirecto é o 

facto do financiamento directo permitir: 
a) Uma maior diversificação do risco. 
b) Um processamento da informação mais eficiente. 
c) Maior rentabilidade para os aforradores. 
d) Operações financeiras de pequeno montante. 

 
30. O que distingue os mercados de capitais dos mercados monetários é o facto de nos 

mercados de capitais: 
a) As operações financeiras têm prazos originais superiores a um ano. 
b) As operações financeiras não financiam directamente as empresas. 
c) Os instrumentos financeiros utilizados são títulos representativos do capital 

social de empresas. 
d) As transacções são realizadas em mercados organizados. 
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GRUPO 2  (3,5 valores) 
 
31. Tendo em consideração os dados constantes da tabela abaixo, relativos ao mercado 
de trabalho dos dois países mencionados no ano de 2001: 

Economia População  

activa total 

População 

desempregada 

Fluxos anuais  

(milhares) 

 (milhares) (milhares)  emprego para 
desemprego 

desemprego  
para emprego 

Lourinha 5 223 432 990 1020 

Moreninha 140 571 11 740 61 600 62 460 
 

a) Calcule a taxa de desemprego friccional na Moreninha, em 2001. 
b) Sabendo que a taxa de separação de emprego na Lourinha, relativa a 2002, atingiu 
35%, interprete a evolução registada entre os dois anos, apontando duas possíveis 
justificações. 
     

32. Admita que na economia Lampiã, a função de produção é Y = K0,5 L0,5, em que K 

identifica o nível do stock de capital (o qual é constante no curto prazo, e igual a 400), L 

identifica o número total de horas de trabalho incorporadas no processo produtivo ao 
longo de um ano (em milhões de horas) e Y é o nível de produto real gerado.  
a) Determine a função procura de trabalho, explicitando sucintamente os pressupostos 
em que assenta a respectiva derivação.  
b) Sabe-se que o nível máximo potencial de horas de trabalho disponíveis é estimado 
em 8 milhões de horas/ano, e que a função oferta de trabalho agregada é expressa pela 
equação w = 1,25 L. Considerando que o salário real de equilíbrio inicialmente 
estabelecido em 5 u.m. se viu, em resultado da intervenção reivindicativa de um 
sindicato, alterado para 6 u.m., quantifique os níveis de desemprego registados nas duas 
situações, justificando as alterações ocorridas. 

 

GRUPO 3  (3 valores) 
 
33. (2 valores) Em finais de Março de 2005, os Estados-membros da União Europeia 
decidiram flexibilizar as regras orçamentais estabelecidas pelo Pacto de Estabilidade e 
Crescimento. De forma sucinta, as alterações introduzidas consistiram: 
i) no aumento do leque de situações que poderão justificar uma ultrapassagem do limite 
de 3% do PIB para o défice público, imposto pelo Tratado de Maastricht; 
ii) no alargamento do prazo concedido para o ajustamento do défice público para baixo 
do limite de 3% do PIB.  
Explique, de modo sucinto, que consequências de longo prazo poderão advir para a 
economia da União Europeia desta flexibilização das regras orçamentais. 
 
34. (1 valor) Suponha que o Banco Bestial, do Trocasticão, cria um novo activo 
financeiro, a “Poupança Super Mais”. A “Poupança Super Mais” caracteriza-se por ter 
uma taxa de rentabilidade idêntica à dos outros activos financeiros não líquidos, mas os 
custos de conversão da “Poupança Super Mais” em moeda são mais reduzidos, dado 
que pode ser liquidado imediatamente através da internet. Quais serão os efeitos da 
criação da “Poupança Super Mais” na procura de moeda por motivo transacções do 
Trocasticão? Justifique devidamente a sua resposta, utilizando o modelo de Baumol-
Tobin. 
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GRUPO 4  (3 valores) 

35. Através dum estudo recentemente efectuado concluiu-se que a “Economia A” é, 
actualmente, caracterizada pela função de produção agregada Y = 4 K1/3 N2/3, em que Y 
representa o produto real, K o stock de capital e N o factor trabalho. Esta economia, 
onde o progresso técnico é nulo, exibe uma taxa de crescimento do factor trabalho de 
2,5%, uma taxa de depreciação de 7,5% e uma taxa de poupança de 10%. No referido 
estudo concluiu-se, ainda, que esta economia se encontra numa situação de equilíbrio de 
“steady state”. Nestas condições, responda às seguintes questões: 

a) Indique, justificando devidamente, qual é a taxa de crescimento do produto (Y) e 
do stock de capital (K) nesta economia. 

b) Determine o produto por unidade de trabalho (Y/N) e o stock de capital por 
unidade de trabalho (K/N), no momento actual. 

c) A “Economia B”, uma economia vizinha, é caracterizada pela mesma função de 
produção da “Economia A” e pelas mesmas taxas de poupança, depreciação e de 
crescimento do factor trabalho mas possui um produto por unidade de trabalho 
que é 10 vezes inferior. Quantifique e compare o comportamento do produto por 
unidade de trabalho nas economias A e B, nos dois primeiros períodos que se 
seguem ao momento actual. 

 
FIM 
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GRUPO 1: Grelha de Correcção 
1 c 16 c 
2 d 17 d 
3 c 18 d 
4 c 19 c 
5 a 20 c 
6 a 21 b 
7 c 22 c 
8 d 23 c 
9 b 24 d 

10 c 25 b 
11 b 26 a 
12 a 27 b 
13 c 28 d 
14 d 29 c 
15 b 30 a 

  

 


