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LICENCIATURA EM ECONOMIA 

MACROECONOMIA II 

LEC206 

 

1º TESTE 
 

 

Data de realização: 8 de Abril de 2006 

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 A. 
 
 
1. É uma boa medida do nível de vida de uma população: 

a) O Produto Interno Bruto 
b) O Produto Natural por trabalhador 
c) O PIB per capita 
d)   O Rendimento Nacional 
 

2. O carácter exponencial do crescimento económico explica que: 
a) As economias cresçam de forma sustentável 
b) Uma taxa de crescimento ligeiramente superior tenha um grande efeito a longo  

prazo 
c) O crescimento económico seja muito rápido 
d) As taxas de crescimento sejam maiores nas economias mais desenvolvidas 
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3. O PIB da Portugalândia cresce à taxa anual média de 3%, a sua força de trabalho 
tem uma taxa de crescimento negativa, igual a 0.5%, e a sua população cresce 1% 
por ano. Segundo a lei dos 70, o PIB per capita da Portugalândia duplica em cada: 
a) 70 anos 
b) 28 anos 
c) 20 anos 
d) 35 anos 

 
4. Nicholas Kaldor identificou um conjunto de regularidades empíricas de longo prazo. 

Entre elas, o facto de: 
a) O crescimento do capital ser muito mais rápido do que o do produto 
b) A taxa de lucro crescer sustentavelmente 
c) Os salários se manterem estáveis no longo prazo 
d) Nenhum dos anteriores 

 
5. No modelo de Solow sem progresso técnico: 

a) O stock de capital é constante em steady-state 
b) A poupança vai diminuindo ao longo do tempo 
c) O stock de capital por trabalhador converge para o seu valor de steady-state 
d) O produto por trabalhador cresce continuadamente 

 
6. O modelo de Solow sugere que: 

a) Quanto maior for a taxa de crescimento populacional, mais cresce o PIB per 

capita 
b) A taxa de poupança não tem efeito sobre o PIB per capita 
c) O crescimento continuado resulta do progresso técnico permanente 
d) As economias mais desenvolvidas têm taxas de crescimento mais elevadas 

 
7. O facto de as estimativas do Resíduo de Solow serem elevadas e significativas 

sugere que: 
a) A produtividade total dos factores tem crescido ao longo do tempo 
b) A acumulação de capital e o crescimento da força de trabalho não explicam 

totalmente o crescimento económico 
c) O modelo de Solow assume como exógeno um importante factor de crescimento 
d) Todas as anteriores 

 
8. A noção de convergência condicional é diferente da noção de convergência absoluta 

pelo facto de: 
a) Prever a convergência dos níveis de produto per capita apenas no caso de as 

economias terem condições estruturais semelhantes 
b) Sugerir que os países crescem a taxas idênticas apenas no caso de terem níveis 

idênticos de PIB per capita 
c) Implicar que os países-líder cresçam sempre mais rapidamente do que os países 

atrasados 
d) Afirmar que o crescimento económico é condicional à manutenção dos fundos 

estruturais 
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9. Os modelos de crescimento endógeno procuram incorporar o processo de evolução 

tecnológica no próprio modelo, em vez de o assumirem como um factor exógeno à 
economia. Segundo estes modelos: 
a) A evolução tecnológica não pode resultar da aprendizagem associada à 

utilização de capital no processo produtivo 
b) O progresso técnico pode ser devido às actividades de empresas que procuram 

inovar para conquistarem poder de mercado e os lucros daí resultantes 
c) O crescimento do Capital Humano, visto como o conjunto das habilitações e 

competências produtivas das pessoas, não serve para explicar o crescimento 
continuado das economias 

d) A acumulação de capital é o principal motor do crescimento no longo prazo 
 
10. O repatriamento para Portugal de um grande número de emigrantes portugueses no 

Canadá deverá causar, em Portugal: 
a) Uma diminuição do salário real e um aumento no número de empregados 
b) Um aumento do salário real e uma diminuição no número de empregados  
c) Uma diminuição do salário real e uma diminuição no número de empregados  
d) Um aumento do salário real e um aumento no número de empregados  

 
11. Uma inovação tecnológica que aumente a produtividade marginal do trabalho, 

deverá causar, se o mercado de trabalho for concorrencial: 
a)   Um aumento do salário real e uma diminuição no número de empregados  
b) Uma diminuição do salário real e uma diminuição no número de empregados  
c) Um aumento do salário real e um aumento no número de empregados  
d) Uma diminuição do salário real e um aumento no número de empregados  

 
12. No país Vermelho, que tem 14 milhões de habitantes, há 5,95 milhões de pessoas 

que têm um emprego. Das restantes, 1,05 milhões procuraram activamente emprego 
nas últimas 4 semanas. A taxa de actividade e a taxa de desemprego no país 
Vermelho são, respectivamente: 
a) 50% e 15% 
b) 42,5% e 17,6% 
c) 42,5% e 15% 
d) 50% e 17,6% 

 
13. Segundo a Lei de Okun, o desemprego: 

a) cíclico é negativo quando o subsídio de desemprego é elevado 
b) cíclico aumenta quando o PIB cresce a taxas inferiores à taxa de crescimento do 

PIB natural  
c) estrutural ocorre porque a curva da oferta de trabalho agregada dos sindicatos 

tende a posicionar-se acima e à esquerda da curva da oferta agregada que resulta 
da agregação das ofertas individuais de trabalho 

d) estrutural resulta da incapacidade do salário real se ajustar ao nível que 
equilibraria o mercado de trabalho 
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14. Um aumento significativo do salário mínimo na economia Verde: 

a) pode contribuir para aumentar a taxa de contratação dos desempregados de 
longa duração 

b) pode diminuir a taxa de separação   
c) pode contribuir para aumentar a taxa de desemprego no grupo dos jovens não 

qualificados 
d) gera todos os efeitos anteriores 

 
15. O reforço do poder negocial das centrais sindicais pode contribuir para: 

a) diminuir a taxa de desemprego entre os mais jovens 
b) aumentar o desemprego estrutural 
c) diminuir os salários reais 
d) aumentar o desemprego cíclico 

 
16. Se uma grande percentagem de empresas adoptarem salários de eficiência: 

a) A taxa de separação é inferior 
b) O número de horas de lazer de cada indivíduo aumenta 
c) O desemprego estrutural diminui  
d) A produtividade diminui 

 
17. O desemprego friccional será maior quando: 

a) O subsídio de desemprego é concedido por um prazo mais curto 
b) A percentagem de substituição do rendimento do trabalho pelo subsídio de 

desemprego é mais alta 
c) Aumentam os programas de formação profissional subsidiados pelo Estado 
d) A legislação laboral proíbe os despedimentos 

 
18. Relativamente ao comportamento do Consumo Privado em Portugal, este 

a) representa, actualmente, cerca de 20% do Rendimento Disponível dos 
Particulares 

b) apresenta maior volatilidade na componente “consumo de bens duradouros” 
c) representa cerca de 25% do PIB 
d) as alíneas a) e b) estão correctas 

 
19. A taxa de poupança (poupança média), 

a) implícita na função consumo Keynesiana, é constante 
b) segundo a Hipótese do Ciclo de Vida, é constante apenas se a estrutura etária da 

população se alterar 
c) de acordo com a evidência empírica, é constante em amostras cross-section 
d) de acordo com a evidência empírica, é constante no longo prazo 

 
20. À medida que, ao longo do tempo, o rendimento de uma economia aumenta, o 

Consumo Privado 
a) exibe uma tendência clara de crescimento em proporção do rendimento 
b) privilegia as despesas em serviços em detrimento das despesas em alimentação 
c) privilegia as despesas em bens duradouros em detrimento das despesas em bens 

não duradouros 
d) todas as anteriores estão correctas 
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21. Sendo r a taxa de juro real, a decisão óptima do consumidor exige que o módulo da 
taxa marginal de substituição iguale: 
a) (1 + r) 
b) – (1 + r) 
c) (1 – r) 
d) r 
 

22. João consome, anualmente, mais 10% do que o seu rendimento disponível lhe 
permite. Perante um aumento inesperado da taxa de juro real, 
a) o efeito riqueza/rendimento não afecta a sua utilidade 
b) o consumo no período 1 pode aumentar 
c) a sua utilidade aumenta porque João aumenta o seu consumo em todos os 

períodos 
d) ainda que o consumo no futuro possa aumentar, o consumo presente reduz-se 

sempre e a utilidade cai 
 
23. O Sr. Joaquim, de 40 anos, foi o feliz contemplado com 180 000 euros no totoloto 

desta semana. Sabendo que a sua esperança média de vida é de 90 anos, espera-se 
que 
a) no curto prazo e de acordo com a Hipótese do Rendimento Permanente, a 

propensão média a consumir aumente 
b) de acordo com a Hipótese do Ciclo de Vida, o seu consumo anual aumente 2000 

euros 
c) de acordo com a Hipótese do Rendimento Permanente, o rendimento 

permanente aumente 
d) de acordo com a Hipótese do Ciclo de Vida, a propensão marginal ao consumo 

seja igual a 1/90 
 
24. O governo implementou hoje o agravamento da taxa de imposto sobre o rendimento 

dos particulares, já anunciado há 2 anos atrás. Esta política: 
a) de acordo com a Hipótese do Ciclo de Vida, aumenta a taxa de poupança apenas 

se aumentar a proporção de reformados na população total 
b) não afecta o consumo corrente, de acordo com a Hipótese do Rendimento 

Permanente sob expectativas adaptativas 
c) sob expectativas racionais, afecta a riqueza dos agentes e reduz o consumo 

corrente 
d) sob expectativas racionais, não afecta a riqueza dos agentes, e, 

consequentemente, o perfil inter-temporal de consumo óptimo 
 
25. De acordo com a valorização fundamental de uma acção, o seu preço é calculado 
com base: 

a) no fluxo de dividendos futuros proporcionados por essa acção 
b) no comportamento passado do preço da  acção 
c) unicamente no dividendo esperado para o período seguinte 
d) no custo de substituição do capital instalado da empresa 

 
26. Tendo em conta a evidência empírica para Portugal: 

a) o investimento em equipamento é a componente mais volátil do investimento 
b) o investimento em construção é a componente mais importante do investimento  
c) o investimento é a componente de despesa agregada mais volátil 
d) todas as anteriores são verdadeiras 
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27. O “custo de uso do capital” (user cost of capital) diminui com a subida: 

a) da taxa de juro real 
b) da depreciação física do capital 
c) do valor da depreciação dedutível aos lucros tributáveis 
d) da taxa de imposto sobre os lucros 

 
28. De acordo com a teoria do acelerador flexível, o investimento: 

a) ajusta sempre de imediato o stock de capital ao stock de capital desejado 
b) baixa com a subida do valor das vendas previstas 
c) aumenta com a velocidade de ajustamento das expectativas 
d) não depende do rácio capital-produto desejado 

 
29. Segundo a teoria neoclássica do investimento, o stock de capital óptimo aumenta 
com: 

a) a subida do “custo de uso do capital” 
b) a descida do preço de revenda do capital 
c) o crescimento da população 
d) o progresso tecnológico 

 
30. No que toca ao comportamento do investimento, a evidência empírica mostra que: 

a) o emprego é um importante factor explicativo do investimento 
b) o q de Tobin é o único factor explicativo do investimento 
c) a taxa de juro real e as variações no produto têm algum poder explicativo directo 
d) o consumo e o investimento têm comportamentos cíclicos idênticos 

 
 

 



 7 

GRUPO 2  (3 valores) 

Um estudo recente concluiu que a Stagnalândia se caracteriza por uma função de 
produção agregada dada por Y = 2 K

0,25
 N

0,75, em que Y representa o produto real, K o 
stock de capital e N a quantidade de factor trabalho. Este ano, o stock de capital e a 
quantidade de factor trabalho foram estimados em K=20 e N=50. 
 
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 8% e uma taxa de poupança de 12%. 
 
a) Calcule os valores actuais e os valores de steady-state do Produto por Trabalhador e 

do rácio Capital-Trabalhador.  
 
b) Em steady-state, qual será a taxa de crescimento do Produto por Trabalhador, e dos 

rácios Capital-Produto e Capital-Trabalho? Estes valores estão de acordo com os 
factos estilizados de Kaldor? 

 
c) A Multidonlândia distingue-se da Stagnolândia unicamente pelo facto de a sua força 

de trabalho crescer à taxa anual de 7%. Em steady-state, qual das economias terá o 
nível de Produto por Trabalhador mais elevado? E qual das economias terá a maior 
taxa de crescimento do Produto e do Produto por Trabalhador? Quantifique. 

 

 

GRUPO 3  (4 valores) 

Zé Moko é um agente representativo do povo indígena Maori que habita na Nova 
Zelândia há mais de 1000 anos. Actualmente, os Maori constituem mais de 14% da 
população e têm como principal actividade o turismo, como forma de preservar e 
promover a sua cultura. Zé trabalha como guia turístico nas caminhadas realizadas pela 
floresta Whirinaki. Espera obter rendimentos de 1000 e 2000 unidades durante os dois 
períodos da sua vida, sujeitos a uma taxa de imposto de 10%, usufrui utilidade de 
acordo com a função C1

0,7
C2

0,3 e enfrenta a taxa de juro real de 11%. 
 
a) Recorrendo à informação anterior, 

a1) Calcule o endividamento óptimo em que Zé Moko incorre no primeiro período. 

a2) Represente graficamente, e devidamente legendada, a optimização da alínea 
anterior. Identifique os consumos óptimos de Zé Moko. 

 
b) Com vista a aproveitar o boom turístico na ilha, Zé pretende comprar uma frota de 
barcos e promover a observação de baleias em Kaikoura. Sabendo que esta 
oportunidade de negócio é caracterizada pela função produção Y = 250 K

0,3, que a taxa 
de depreciação é de 100% por período e que Zé Moko não dispõe actualmente de 
nenhum barco, calcule: 

b1) O nível de investimento óptimo que Zé Moko deve realizar. 

b2) A restrição orçamental que Zé enfrenta, explicando qual o impacto do 
investimento na sua utilidade. 
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c) Imagine que o Zé enfrenta agora condições de acesso ao crédito mais apertadas: 
continua a enfrentar, até um empréstimo de 200 unidades, a taxa de juro de 11%; no 
entanto, para valores acima de 200, enfrentará uma taxa de 20%.  
Represente graficamente a nova restrição orçamental de Zé Moko, comparando-a com a 
obtida em a2). 

 

 

GRUPO 4  (2,5 valores) 
 
1. Admita que na economia Azul, a função de produção da empresa representativa é 

Y=K0,4 L0,6, onde Y é o valor acrescentado bruto, K identifica o nível do stock de 
capital (o qual é constante no curto prazo, e igual a 316,2), L identifica o número de 
horas diárias de trabalho incorporadas no processo produtivo. Admita ainda que o 

agente representativo tem uma função utilidade do tipo U= C0,5 l0,5, onde l é o número 
de horas diárias de lazer. Admitindo que na economia Azul há 3 milhões de habitantes 
em idade activa, bem como 500 mil empresas idênticas, determine o salário real de 
equilíbrio nesta economia. 

 
2. Calcule a taxa de desemprego friccional da economia Branca sabendo que no início 
de 2005 o número de empregados era de 500 mil e o número de desempregados era de 
30 mil, e que ocorreram os seguintes fluxos durante o ano de 2005: 
  

De \ Para Empregado Desempregado 
Empregado --- 5 000 
Desempregado 5 700 --- 
 

 

 
FIM
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GRUPO 1: Grelha de Correcção 
1 c 16 a 

2 b 17 b 

3 d 18 b 

4 d 19 d 

5 c 20 b 

6 c 21 a 

7 d 22 d 

8 a 23 c 

9 b 24 d 

10 a 25 a 

11 c 26 d 

12 a 27 c 

13 b 28 c 

14 c 29 d 

15 b 30 c 

  


