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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2008-09) 

1E207 - MACROECONOMIA II 

 

Avaliação Distribuída – 2º Teste (15 de Junho de 2009) 

 
Duração: 60 minutos. 

Não é permitida qualquer forma de consulta. 

Não é permitido o uso de máquina de calcular. 

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! 
 

 

 
1. Um aumento da quantidade de caixas Multibanco, e a generalização dos pagamentos via 

cartão Multibanco deverá provocar: 
a) Um aumento do multiplicador monetário. 
b) Uma diminuição do multiplicador monetário. 
c) Um aumento da procura de moeda, segundo o modelo de Baumol-Tobin. 
d) Uma diminuição da base monetária. 

 
 
2. Admita que a taxa de crescimento da oferta nominal de moeda passa de 5% ao ano para 

20% ao ano. No longo prazo, é de prever: 
a) Uma diminuição da taxa de inflação. 
b) Um aumento da taxa de juro real. 
c) Uma diminuição da taxa de juro real. 
d) Um aumento da taxa de juro nominal. 

 
 
3. Na Teoria Quantitativa da Moeda: 

a) A velocidade de circulação da moeda é zero no longo prazo. 
b) Um aumento da taxa de crescimento da base monetária, com tudo o resto constante, 

levará ao aumento da taxa de inflação. 
c) Uma redução em 1 ponto percentual na taxa de crescimento da massa monetária levará 

a um aumento em 1 ponto percentual na taxa de juro nominal. 
d) As alíneas b) e c) estão correctas. 
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4. Segundo o modelo de procura de moeda de Baumol-Tobin, a procura real de moeda 
aumentará quando: 
a) Aumentarem, simultaneamente, os custos de transacção/conversão e a taxa de juro 

nominal. 
b) Diminuirem, simultaneamente, os custos de transacção/conversão e a taxa de juro 

nominal. 
c) Aumentarem os custos de transacção/conversão e diminuir a taxa de juro nominal. 
d) Diminuirem os custos de transacção/conversão e aumentar a taxa de juro nominal. 

 
 
5. Supondo que na FEPlândia: 

• Oferta de moeda (M) = 1000; 
• Taxa de Reserva (e) = 10%; 
• Coeficiente de circulação monetária (c) = 0,2. 

Então, o valor da Base Monetária (H) é: 
a) 250. 
b) 4000. 
c) 272,7. 
d) 100. 

 
 
6. Imagine que um indivíduo pretende consumir no primeiro período C1 > Y1. Simultaneamente, 

sabendo que o investimento é lucrativo, pretende investir I1, mas tem que pagar impostos (T1 
e T2) para permitir ao Governo efectuar as suas despesas (G1 e G2). Nesta situação, dada uma 
taxa de depreciação do capital de 100%, as suas possibilidades de consumo no período 2 
serão: 
a) C2 = Y2 − G2 − [C1 − (Y1−T1)] (1 + r) − (G1 − T1) (1 + rg) + F(K) − I1 (1 + r). 
b) C2 = Y2 − Τ2 − [C1 − (Y1−T1)] (1 + r) + F(K) − I1 (1 + r). 
c) C2 = Y2 – G2 − [C1 − (Y1−G1)] (1 + r) + F(K) − I1 (1 + r). 
d) Desde que se verifique o Princípio da Equivalência Ricardiana, todas as alíneas 

anteriores estão correctas. 
 
 
7. O Princípio da Equivalência Ricardiana evidencia que: 

a) A despesa pública não tem efeito nas decisões de consumo e poupança das famílias. 
b) Dada a despesa pública, uma redução de impostos conduz à ocorrência de défices 

gémeos. 
c) Dada a despesa pública, uma redução dos impostos não aumenta a riqueza das 

famílias. 
d) Todas as alíneas anteriores são falsas. 

 
 
8. Sendo o sector público devedor: 

a) A variação da dívida pública coincide com o défice orçamental primário. 
b) Para conseguir a estabilização absoluta da dívida, é preciso que o saldo orçamental 

seja superior aos encargos com juros da dívida pública. 
c) A estabilização relativa da dívida exige que o saldo orçamental primário seja positivo. 
d) Numa recessão, é mais difícil conseguir a estabilização relativa do que a estabilização 

absoluta. 
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9. O Orçamento de Estado da FEPlândia para 2009 prevê um défice orçamental de 2,2% do 
PIB, enquanto o saldo orçamental primário deverá apresentar um excedente equivalente a 
1,1% do PIB. Sabendo que o peso das despesas de capital no PIB excede o das receitas de 
capital em 1,5 pontos percentuais, então será de esperar que em 2009: 
a) O défice orçamental corrente seja equivalente a 1,5% do PIB. 
b) A dívida pública estabilize nos valores do ano anterior. 
c) Os juros da dívida pública ascendam a 3,3% do PIB. 
d) O saldo orçamental corrente seja excedentário. 

 
 
10. O imposto inflacionário: 

a) Resulta do facto de a inflação fazer aumentar o valor real da dívida pública e da base 
monetária. 

b) Ocorre porque a dívida do sector público é emitida em termos reais. 
c) Alivia a restrição orçamental do sector público, tanto mais quanto maior for a inflação 

não antecipada. 
d) Todas as alíneas anteriores são falsas. 

 
 
11. Considere um horizonte temporal de 2 períodos (“presente” e “futuro”, respectivamente 1 

e 2). Suponha que a dívida externa inicial é de 200 milhões de u.m. (unidades monetárias), 
as exportações líquidas no presente são –100 milhões de u.m. e a taxa de juro real é de 
10%. No período 2, o valor das exportações líquidas é: 
a) Um superávite de 110 milhões de u.m. 
b) Um défice de 110 milhões de u.m. 
c) Um superávite de 330 milhões de u.m. 
d) Um défice de 330 milhões de u.m. 

 
 
12. Num sistema de câmbios flexíveis, se a taxa de inflação nacional for superior à taxa de 

inflação no exterior, é de esperar, no longo prazo: 
a) Uma depreciação continuada da taxa de câmbio real. 
b) Uma apreciação continuada da taxa de câmbio real. 
c) Uma depreciação continuada da taxa de câmbio nominal. 
d) Uma apreciação continuada da taxa de câmbio nominal. 

 
 
13. Numa economia fechada com preços flexíveis, o progresso tecnológico provoca: 

a) Um aumento do produto e do nível de preços. 
b) Um aumento do consumo privado e do consumo público. 
c) Um aumento do investimento e da taxa de juro real. 
d) Um aumento do salário real e da poupança. 

 
 
14. Considere uma pequena economia aberta com perfeita mobilidade de capitais e regime de 

câmbios flexíveis. Um aumento da taxa de juro internacional provoca, no longo prazo: 
a) Uma diminuição das exportações. 
b) Uma diminuição da oferta nominal de moeda  
c) Uma depreciação da taxa de câmbio real. 
d) Um aumento da poupança externa. 
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15. Numa pequena economia aberta, com preços e salários rígidos, em regime de câmbios 

fixos, um aumento do consumo público causa: 
a) Redução do investimento e aumento do produto. 
b) Aumento do produto e redução do desemprego. 
c) Diminuição do desemprego e aumento da taxa de juro. 
d) Redução da taxa de juro e aumento do investimento. 

 
 
16. No curto prazo, uma diminuição da oferta nominal de moeda numa economia grande 

tenderá a provocar: 
a) O aumento da taxa de juro real. 
b) A manutenção do poder de compra dos trabalhadores empregados. 
c) Um aumento do desemprego. 
d) Todas as alíneas anteriores estão correctas. 

 
 
17. Numa economia grande, uma das diferenças entre os efeitos de curto e de longo prazo de um 

aumento da produtividade do factor trabalho é o facto de: 
a) O desemprego aumentar no curto prazo e diminuir no longo prazo. 
b) O produto aumentar no curto prazo e diminuir no longo prazo. 
c) O salário real aumentar no curto prazo e se manter constante no longo prazo. 
d) A oferta real de moeda se manter constante no curto prazo e aumentar no longo prazo. 

 
 
18. Considere uma pequena economia aberta com perfeita mobilidade de capitais e regime de 

câmbios fixos. Na presença de rigidez nominal de preços e salários: 
a) Uma política monetária expansionista provoca uma diminuição da taxa de juro. 
b) Uma política orçamental expansionista não tem efeito sobre o produto. 
c) Um aumento da taxa de juro internacional leva a que diminuam as reservas do banco 

central. 
d) Uma diminuição do investimento autónomo provoca uma diminuição das exportações 

líquidas. 
 
 
19. No curto prazo, numa pequena economia aberta em câmbios fixos, um aumento dos 

impostos autónomos tende a gerar: 
a) A depreciação real da moeda nacional. 
b) Um forte efeito crowding-out. 
c) A diminuição das reservas cambiais do banco central. 
d) Um aumento da população activa. 

 
 
20. Numa economia grande, uma política monetária restritiva provoca: 

a) Uma diminuição do produto real, no curto e no longo prazo. 
b) Um aumento da taxa de juro real, no longo prazo. 
c) Um aumento temporário do investimento. 
d) Nenhuma das afirmações anteriores é correcta. 

 
FIM 
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Soluções: 
 

1 a 

2 d 

3 b 

4 c 

5 a 

6 d 

7 c 

8 d 

9 c 

10 c 

11 c 

12 c 

13 d 

14 c 

15 b 

16 d 

17 d 

18 c 

19 c 

20 d 

 
 


