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LICENCIATURA EM ECONOMIA 

MACROECONOMIA II 

LEC 206 (2006-2007) 

 

 

Avaliação Distribuída – 1º Mini-Teste (2 de Abril de 2007 – 15h00) 

 

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. É uma tendência de longo prazo comprovada: 

a) A estabilidade da proporção entre capital e trabalho. 
b) O crescimento do rácio entre produto e capital. 
c) A estabilidade dos salários. 
d) O aumento do produto per capita. 

 
 
 
2. Segundo o modelo de Solow, em “steady state”, o stock de capital por unidade de 

trabalho tenderá a aumentar quando, tudo o resto constante: 
a) Aumenta a taxa de crescimento da população e/ou a taxa de depreciação do 

stock de capital. 
b) Diminui a taxa de poupança. 
c) Aumenta a eficiência na utilização dos factores produtivos. 
d) Nenhuma das alíneas anteriores está correcta. 
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3. O ponto de “golden-rule”: 

a) Tem subjacente um nível de produto por trabalhador máximo. 
b) É aquele para o qual o nível de capital por trabalhador é máximo. 
c) É uma situação para a qual a economia tende automaticamente a convergir. 
d) Não verifica qualquer das situações anteriores. 

 
 
 
4. O progresso técnico, no modelo de Solow: 

a) Não tem qualquer impacto sobre o crescimento económico. 
b) É o principal factor explicativo do crescimento das economias no longo prazo, 

sendo endógeno ao modelo. 
c) Resulta de avanços exógenos no conhecimento, sendo inexplicado pelo modelo, 

mas é um factor essencial para explicar o crescimento económico. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
 
 
5. Para uma dada economia, num dado período: 

(i) a taxa de crescimento média anual do stock de capital foi de 4%; 
(ii) a taxa de crescimento média anual do stock de trabalho foi de 1%; 
(iii) a proporção das remunerações do capital no rendimento total foi de 40%. 

De acordo com a decomposição de Solow: 
a) Se o resíduo de Solow for de 2%, o produto real cresceu à taxa de 5%. 
b) Se o produto real cresceu à taxa de 4,4%, então o crescimento do stock de 

capital e o crescimento da força de trabalho explicam 50% cento do crescimento 
do produto. 

c) Se o produto real cresceu à taxa de 3%, o resíduo de Solow é igual a 2%. 
d) Se não existiu progresso tecnológico, o produto real não deveria ter crescido. 

 
 
 
6. O aumento sustentado do produto por trabalhador é uma regularidade empírica: 

a) Bem explicada pelo modelo de Solow sem progresso técnico. 
b) Que não foi identificada por Kaldor nos seus factos estilizados. 
c) Coerente com os resultados do modelo de Solow com progresso técnico. 
d) Apenas coerente com os resultados dos modelos de crescimento endógeno. 
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DESEMPREGO (5 questões) 
 
 
7. Suponha que o país A tem 10 milhões de habitantes, dos quais 4,5 milhões têm um 

emprego e 0,5 milhões estão desempregados. A taxa de desemprego e a taxa de 
actividade no País A são, respectivamente: 
a) 10% e 50%. 
b) 11% e 45%. 
c) 10% e 45%. 
d) 11% e 50%. 

 
 
8. Suponha que um determinado agente económico recebe um salário de €100 por 

hora, e que a taxa de juro é 4% ao ano. A oferta individual de trabalho diária deste 
agente resulta da repartição do seu tempo disponível (24 horas) entre trabalho e 
lazer, que visa maximizar a sua utilidade, sujeita à restrição orçamental: 
a) C = 100 (24 - l). 
b) C = (1+4%) 100 l. 
c) C =  100 l / (1+4%). 
d) C = 24 (100 - l). 

 
 
9. Num determinado país, houve uma epidemia e morreram muito trabalhadores. 

Como consequência deste fenómeno: 
a) A procura de trabalho deslocou-se para a direita. 
b) A procura de trabalho deslocou-se para a esquerda. 
c) A oferta de trabalho deslocou-se para a direita. 
d) A oferta de trabalho deslocou-se para a esquerda. 

 
 
10. Numa economia com 20 mil horas totais de trabalho, a oferta agregada de trabalho 

(em milhares de horas) é dada por NS = 20 – 60/w e a procura agregada de trabalho 
(em milhares de horas) é dada por ND = 30 – w. O salário mínimo foi fixado em 15 
euros por hora, sendo superior ao salário de equilíbrio. Qual a resposta correcta? 
a) O emprego corresponde a 16 mil horas. 
b) Não há desemprego. 
c) O desemprego corresponde a mil horas. 
d) O desemprego corresponde a 4 mil horas. 

 
 
11. A utilização pelas empresas de salários de eficiência pode causar desemprego 

estrutural, porque os salários de eficiência: 
a) Permitem obter maior dedicação e esforço por parte dos trabalhadores. 
b) Permitem contratar trabalhadores mais produtivos. 
c) Diminuem a rotatividade dos trabalhadores e os consequentes custos associados 

à formação e à fuga para a concorrência. 
d) Impedem que os salários tenham a flexibilidade suficiente para se ajustarem de 

forma a assegurar o equilíbrio entre oferta e procura de trabalho. 
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CONSUMO (5 questões) 
 
 
12. A despesa privada em bens de consumo: 

a) Tem-se mantido praticamente constante nas últimas décadas. 
b) Representa mais de 50% do PIB. 
c) Não depende do rendimento disponível. 
d) É mais volátil do que a despesa em bens de investimento. 

 
 
13. Qual das seguintes afirmações está correcta?  

a) A teoria keynesiana prevê que um aumento do rendimento disponível implique 
um aumento do consumo e uma diminuição da taxa de poupança. 

b) A função consumo keynesiana tende a ser validada pela evidência empírica 
baseada em amostras cross-section. 

c) A taxa de poupança tem aumentado ao longo do tempo em Portugal, tal como 
previsto pela teoria keynesiana. 

d) A evolução da taxa de poupança em Portugal não está de acordo com as 
previsões da teoria keynesiana, já que esta teoria não prevê taxas de poupança 
negativas. 

 
 
14. No modelo de escolha intertemporal entre consumo presente e consumo futuro, em 

resultado de um aumento da taxa de juro: 
a) Os agentes devedores consomem mais no presente. 
b) A poupança dos agentes devedores diminui. 
c) Os agentes devedores consomem menos no presente. 
d) Aumenta a poupança de todos os agentes. 

 
 
15. De acordo com o modelo das escolhas intertemporais do consumidor, um aumento 

da taxa de juro real: 
a) Implica necessariamente uma diminuição do bem-estar. 
b) Diminui o bem-estar dum agente credor, se o efeito substituição for superior ao 

efeito rendimento. 
c) Aumenta o consumo futuro de um agente credor. 
d) Torna a restrição orçamental intertemporal menos inclinada. 

 
 
16. De acordo com a hipótese do rendimento permanente, a propensão marginal para o 

consumo é maior no longo prazo do que no curto prazo porque: 
a) No longo prazo os agentes já acumularam activos suficientes. 
b) Parte das variações do rendimento corrente são percebidas como temporárias. 
c) Os agentes consomem uma fracção constante do seu rendimento corrente. 
d) O rendimento permanente vai aumentando ao longo da vida dos agentes. 

 
 
 

FIM 
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Soluções: 

 

1 d)

2 c)

3 d)

4 c)

5 b)

6 c)

7 a)

8 a)

9 d)

10 c)

11 d)

12 b)

13 b)

14 c)

15 c)

16 b)  

 


