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LICENCIATURA EM ECONOMIA 

MACROECONOMIA II 

LEC 206 (2006-2007) 

 

 

Avaliação Distribuída – 1º Mini-Teste (2 de Abril de 2007 – 16h30) 

 
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. Para além do consumo per capita, constitui uma boa medida do bem-estar social: 

a) A taxa de crescimento do produto interno bruto. 
b) A taxa de crescimento da população. 
c) O valor do produto per capita. 
d) A estabilidade do produto per capita. 

 
 
 
2. No contexto da denominada “decomposição de Solow”, o estudo publicado em 1961 

por Nicholas Kaldor permitiu inferir a presença de “factos estilizados” na dinâmica 
de crescimento de longo prazo nos países industrializados, podendo nomeadamente 
citar-se que: 
a) O rácio capital-produto tenderia a regredir lentamente ao longo do tempo. 
b) A taxa de juro real seria uma variável com comportamento anti-cíclico. 
c) O produto por trabalhador tenderia a aumentar no longo prazo. 
d) O rácio capital-trabalho seria estacionário a longo prazo. 
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3. O efeito da taxa de poupança sobre o produto, à luz do modelo de Solow, é: 

a) Nulo, porque a poupança não influencia o nível de produto per capita nem a sua 
taxa de crescimento. 

b) Positivo, porque um aumento da taxa de poupança faz aumentar a taxa de 
crescimento do produto em “steady-state”. 

c) Positivo, porque um aumento da taxa de poupança gera um aumento do nível de 
produto per capita em “steady-state”. 

d) Nenhum dos anteriores efeitos. 
 
 
 
4. De acordo com o modelo de crescimento de Solow, na ausência de progresso 

tecnológico, uma economia em equilíbrio de golden rule caracteriza-se por: 
a) O produto por unidade de trabalho ser constante. 
b) O stock de capital por unidade de trabalho ser constante. 
c) O consumo por unidade de trabalho ser máximo. 
d) Todas as alíneas anteriores estão correctas. 

 
 
 
5. O modelo de crescimento económico de Solow é compatível com a regularidade 

empírica de Kaldor segundo a qual o produto per capita tende a aumentar 
persistentemente: 
a) Em todas as suas versões. 
b) Desde que se assuma que a população aumenta a uma taxa inferior à do 

progresso técnico. 
c) Desde que se assuma que a soma da taxa de crescimento da população com a 

taxa de depreciação do capital não ultrapassa a taxa de progresso técnico. 
d) Desde que se assuma uma taxa de progresso técnico positiva. 

 
 
 
6. Os modelos de crescimento endógeno: 

a) Consideram o progresso técnico exógeno. 
b) Não superam a limitação do modelo de Solow na medida em que consideram o 

progresso técnico como um “sub-produto” associado a uma variável original do 
modelo. 

c) Através de diferentes factores e mecanismos tornam o crescimento endógeno 
superando a limitação do modelo de Solow. 

d) Nenhuma das anteriores. 
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DESEMPREGO (5 questões) 
 
 
 
7. A lei de Okun afirma que: 

a) O desemprego natural é a soma do desemprego estrutural com o desemprego 
cíclico. 

b) O desemprego cíclico aumenta quando o “output gap” diminui. 
c) O desemprego cíclico diminui quando o “output gap” diminui. 
d) O desemprego natural é a soma do desemprego estrutural com o desemprego 

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

e que a taxa de juro é 4% ao ano. No ponto óptimo que determina a oferta individual 
de trabalho anual deste agente, a taxa marginal de substituição entre consumo e lazer 
é igual a: 
a) 100. 
b) 4%. 
c) (1+4%). 
d) 104. 

 
 
 
9. A curva da procura de trabalho agregada resulta da soma horizontal das curvas 

individuais da: 
a) Produtividade marginal do trabalho. 
b) Produtividade marginal do capital. 
c) Receita marginal. 
d) Custo marginal. 

 
 
 
10. O Senhor Bill Windows trabalha na empresa de informática “Gates”. Recentemente 

o seu salário aumentou, e ele decidiu trabalhar menos tempo. Podemos dizer que: 
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. 

 
 
 
11. Qual das seguintes situações contribui para aumentar o desemprego friccional? 

a) Uma diminuição do subsídio de desemprego. 
b) Uma diminuição da taxa de separação. 
c) Uma diminuição da taxa de contratação/ingresso. 
d) Um aumento do número de cursos de requalificação profissional. 
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CONSUMO (5 questões) 
 
 
12. Tendo em conta a evolução do consumo privado em Portugal, podemos afirmar que 

esta variável: 
a) É contra-cíclica e mais estável do que o investimento. 
b) Tem um impacto reduzido sobre a taxa de crescimento do PIB, devido ao seu 

peso reduzido na composição do PIB. 
c) Tem um impacto significativo sobre a taxa de crescimento do PIB, devido à sua 

extrema volatilidade ao longo do ciclo económico. 
d) Depende positivamente do rendimento disponível, embora a sua evolução ao 

longo do tempo não corrobore totalmente a função consumo keynesiana. 
 
 
13. No modelo de escolha intertemporal entre consumo presente e consumo futuro, o 

efeito rendimento associado à diminuição da taxa de juro real age no sentido de: 
a) Diminuir a poupança de todos os agentes. 
b) Aumentar o consumo presente e aumentar o consumo futuro dos credores. 
c) Aumentar o consumo presente e diminuir o consumo futuro de todos os agentes. 
d) Aumentar o consumo presente dos devedores. 

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

diminuição temporária do rendimento implica, geralmente: 
a) Uma diminuição da poupança, tratando-se dum agente credor, de forma a 

aumentar o consumo futuro. 
b) Um aumento do endividamento, tratando-se dum agente devedor, de forma a 

atenuar a diminuição do consumo presente. 
c) Uma diminuição do consumo presente e um aumento do consumo futuro. 
d) Uma diminuição da inclinação da restrição orçamental intertemporal. 

 
 
15. De acordo com a hipótese do ciclo de vida, um agente com 40 anos, que espere 

reformar-se aos 70 e viver até aos 100: 
a) Tem uma propensão marginal para o consumo de curto prazo igual a 1/100. 
b) Aumentará o seu nível de consumo em 7 unidades, se o seu salário anual 

aumentar 10 unidades, e ele perceber esse aumento como sendo permanente. 
c) Apresenta uma propensão marginal para o consumo de longo prazo igual a 0,7. 
d) Aumentará o seu nível de consumo anual em 5 unidades, se beneficiar de um 

aumento inesperado e temporário do seu rendimento no valor de 300 unidades. 
 
 
16. De acordo com a hipótese do rendimento permanente 

a) A poupança não reage a alterações temporárias do rendimento.  
b) Os agentes alteram a poupança para alisar o consumo em resposta a variações 

temporárias do rendimento. 
c) A propensão marginal ao consumo é necessariamente idêntica no curto e no 

longo prazo. 
d) O consumo é constante ao longo do tempo já que as expectativas quanto a 

rendimentos futuros nunca são revistas. 
FIM 
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Soluções: 

 

1 c)

2 c)

3 c)

4 d)

5 d)

6 c)

7 b)

8 a)

9 a)

10 c)

11 c)

12 d)

13 d)

14 b)

15 d)

16 b)  


