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LICENCIATURA EM ECONOMIA 

MACROECONOMIA II 

LEC 206 (2006-2007) 

 

 

Avaliação Distribuída – 1º Mini-Teste (2 de Abril de 2007 – 13h30) 

 
Duração: 60 minutos 
 
Não é permitida qualquer forma de consulta. 
 
Os telemóveis deverão ser desligados e guardados antes do início do teste. 
 
Não são permitidas saídas da sala. No final da prova, os alunos deverão aguardar 
sentados até que seja recolhido o teste e seja autorizada a sua saída. 
 
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 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. 
 
Boa sorte! 
 
 
 
 
CRESCIMENTO (6 questões) 
 
 
 
1. Nicholas Kaldor observou a seguinte tendência de longo prazo: 

a) A estabilidade da proporção entre capital e produto. 
b) O aumento da taxa de lucro. 
c) O aumento da proporção das remunerações do capital no rendimento. 
d) A estabilidade do produto per capita. 

 
 
 
2. No modelo de Solow: 

a) A poupança afecta a taxa de crescimento de “steady-state”. 
b) A poupança não afecta o nível de produto per capita. 
c) A poupança afecta o nível de produto per capita mas não a taxa de crescimento 

de “steady-state”. 
d) Todas as hipóteses anteriores são incorrectas. 
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3. No modelo de Solow, crescimentos persistentes nos padrões de vida são devidos: 

a) Ao progresso tecnológico, que leva ao crescimento sustentado do produto por 
trabalhador. 

b) A uma elevada taxa de poupança, que leva a elevadas taxas de crescimento 
sustentado. 

c) A uma elevada taxa de crescimento da população, que leva a uma cada vez 
maior força de trabalho. 

d) Todas as alíneas anteriores estão correctas. 
 
 
 
4. Quando uma economia se encontra num ponto de “steady-state” com um nível de 

capital por trabalhador superior ao que corresponde à “golden-rule”: 
a) O produto por trabalhador é inferior ao que corresponde à “golden rule”. 
b) O nível de consumo por trabalhador é superior ao de “golden-rule”. 
c) As taxas de crescimento do stock de capital e do produto são iguais. 
d) Não se verifica qualquer das situações anteriores. 

 
 
 
5. Tendo em conta os factos estilizados de Kaldor, pode dizer-se que o modelo de 

crescimento de Solow com progresso técnico exógeno explica todos esses factos: 
a) Com excepção do crescimento do salário real. 
b) Com excepção da estabilidade da taxa de lucro a longo prazo. 
c) Com excepção do aumento do rácio capital/trabalho. 
d) Nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira. 

 
 
6. A introdução de capital humano na decomposição de Solow: 

a) Não exige a alteração da função de produção. 
b) Faz desaparecer o factor trabalho da função de produção. 
c) Mantém-se fiel à lógica de decomposição de Solow na sua versão base, embora 

estenda os factores determinantes do produto per capita de equilíbrio de longo 
prazo. 

d) Todas as afirmações anteriores estão correctas. 
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DESEMPREGO (5 questões) 
 
 
 
7. O Ambrósio é pastor em Beja e recentemente o seu patrão comunicou-lhe que ia 

reduzir o seu salário. O Ambrósio decidiu passar a trabalhar mais horas. Neste caso: 
a) O efeito substituição foi semelhante ao efeito rendimento. 
b) O efeito substituição foi superior ao efeito rendimento. 
c) O efeito rendimento foi superior ao efeito substituição. 
d) Nada se pode concluir. 

 
 
 
8. Numa economia, a quantidade de horas de trabalho disponível é igual a 10. A oferta 

agregada de trabalho é NS = 10 – 30/w e a procura agregada de trabalho é 
ND = 16 - w. O salário mínimo nesta economia foi fixado em 10 euros por hora, 
sendo superior ao salário de equilíbrio. Qual a resposta correcta? 
a) O emprego corresponde a 7 horas. 
b) Não há desemprego involuntário. 
c) O desemprego involuntário corresponde a 1 hora. 
d) O desemprego involuntário corresponde a 4 horas. 

 
 
 
9. Supondo constante a quantidade utilizada de capital, qual será o efeito no mercado 

de trabalho de uma inovação tecnológica: 
a) Um aumento do salário real e um aumento do emprego. 
b) Um aumento do salário real e uma diminuição do emprego. 
c) Uma diminuição do salário real e um aumento do emprego. 
d) Uma diminuição do salário real e uma diminuição do emprego. 

 
 
 
10. Suponha que o País P e o País E têm duas economias idênticas em tudo, excepto nos 

aspectos que a seguir se enunciam. O País P deverá ter uma taxa de desemprego 
natural inferior à do País E se: 
a) O País P se encontrar numa recessão e o País E numa expansão. 
b) O salário mínimo for superior no País P. 
c) Os sindicatos tiverem maior poder negocial no País E. 
d) O subsídio de desemprego for superior no País P. 

 
 
 
11. Quando o salário mínimo aumenta, sendo superior ao salário de equilíbrio: 

a) A população activa diminui. 
b) O desemprego voluntário aumenta. 
c) O desemprego involuntário aumenta. 
d) O emprego aumenta. 
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CONSUMO (5 questões) 
 
 
12. O consumo de bens duradouros: 

a) Aumenta muito nas fases de expansão económica. 
b) Tem vindo a diminuir ao longo dos anos. 
c) É tão sensível à conjuntura económica como o consumo de bens alimentares. 
d) Não inclui a despesa em automóveis ligeiros de passageiros. 

 
 
13. No modelo de escolha intertemporal, entre consumo presente e consumo futuro, o 

efeito substituição associado a um aumento da taxa de juro real age no sentido de: 
a) Aumentar o consumo presente e diminuir o consumo futuro. 
b) Aumentar a poupança. 
c) Diminuir a poupança dos devedores. 
d) Aumentar o consumo presente dos credores. 

 
 
14. De acordo com o modelo das escolhas intertemporais do consumidor, o pedido de 

um empréstimo por parte do agente representativo, mantendo tudo o resto constante, 
implica necessariamente: 
a) O aumento da sua riqueza. 
b) Um aumento do consumo futuro. 
c) A diminuição da sua utilidade, já que terá que pagar juros no futuro. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
 
15. Tendo presente o modelo das escolhas intertemporais do consumidor, qual das 

seguintes afirmações está correcta? 
a) O consumo futuro máximo é igual à riqueza. 
b) Aumentos temporários do rendimento implicam geralmente aumentos 

temporários do consumo. 
c) A diminuição da taxa de juro pode não ter efeitos sobre o preço intertemporal 

(preço do consumo futuro medido em unidades de consumo presente) se o 
agente maximizar a utilidade no ponto de autarcia. 

d) Agentes com diferentes dotações podem ter perfis de consumo idênticos. 
 
 
16. A hipótese do rendimento permanente com expectativas adaptativas prevê que o 

rendimento permanente estimado no período t seja uma média ponderada entre: 
a) O rendimento permanente estimado em t-1 e o rendimento observado em t. 
b) O rendimento permanente estimado para t+1 e o rendimento observado em t. 
c) O rendimento permanente estimado em t-1 e o rendimento permanente estimado 

em t-2. 
d) O rendimento permanente estimado em t-1 e o rendimento permanente estimado 

para t+1. 
 
 

FIM 
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Soluções: 

 

1 a)

2 c)

3 a)

4 c)

5 d)

6 c)

7 c)

8 c)

9 a)

10 c)

11 c)

12 a)

13 b)

14 d)

15 d)

16 a)  

 


