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LICENCIATURA EM ECONOMIA 

MACROECONOMIA II 

LEC 206 (2006-2007) 

 

 

Avaliação Distribuída – 2º Mini-Teste (30 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! 
 
 
 
INVESTIMENTO   (9 valores) 
 
 
1. O investimento bruto: 

a) Corresponde à despesa em bens e serviços cuja finalidade não é a de satisfazer 
necessidades imediatas, mas a de produzir outros bens e serviços no futuro. 

b) Também é designado por formação bruta de capital fixo. 
c) Tende a manter-se relativamente estável de ano para ano. 
d) É igual à variação do stock de capital da economia. 

 
 
2. Considerando a economia portuguesa, é correcto afirmar que: 

a) O investimento representa cerca de 50% do PIB e é a componente mais volátil 
da procura agregada. 

b) O investimento representa cerca de 50% do PIB e é a componente mais estável 
da procura agregada. 

c) O investimento representa cerca de 25% do PIB e é a componente mais volátil 
da procura agregada. 

d) O investimento representa cerca de 25% do PIB e é a componente mais estável 
da procura agregada. 
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3. O princípio do acelerador estabelece uma relação entre: 

a) O investimento e a variação do produto. 
b) A taxa de juro e a aceleração do produto. 
c) O produto e a aceleração do stock de capital. 
d) O investimento e a variação do stock de capital. 

 
 
4. Na teoria do acelerador simples, o investimento bruto: 

a) É proporcional à variação do produto. 
b) É igual à variação do produto. 
c) Tem uma parcela proporcional à variação do produto, a que se soma uma parcela 

correspondente à substituição do capital depreciado. 
d) Tem uma parcela igual à variação do produto, a que se soma uma parcela 

correspondente à substituição do capital depreciado. 
 
 
5. Segundo a teoria do acelerador flexível: 

a) As empresas esperam que as vendas futuras sejam iguais às vendas que 
observam no presente. 

b) Pequenos aumentos do produto induzem grandes aumentos do investimento, de 
menor duração do que na teoria do acelerador simples. 

c) A existência de custos de ajustamento leva a que as empresas façam os seus 
investimentos de forma gradual. 

d) Ao observarem um aumento das vendas, a expectativa das empresas é que, no 
período seguinte, as vendas aumentem novamente. 

 
 
6. De acordo com a teoria neoclássica: 

a) Um avanço tecnológico que aumente a produtividade do capital faz com que 
diminua a formação de capital. 

b) O custo de uso de uma unidade de capital é independente do stock de capital. 
c) As empresas escolhem um stock de capital para o qual a produtividade marginal 

do capital é superior ao custo de uso do capital. 
d) Um aumento da taxa de depreciação faz aumentar o stock de capital óptimo. 

 
 
7. Considere a restrição orçamental intertemporal do sector privado, com recurso ao 

crédito. Uma oportunidade de investimento: 
a) Aumenta sempre a riqueza. 
b) Deve ser aproveitada, se a taxa de juro real for suficientemente elevada. 
c) Aumenta as possibilidades de consumo, se o investimento for produtivo. 
d) Faz com que diminua o consumo presente. 
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8. No âmbito da teoria neoclássica do investimento, qual das figuras seguintes 

corresponde ao efeito de um aumento da taxa de juro real: 
 

Figura A Figura B

Figura C Figura D
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a) Figura A 
b) Figura B 
c) Figura C 
d) Figura D 

 
 
9. A existência de custos de instalação do capital faz com que: 

a) O ajustamento de cada empresa ao respectivo stock de capital óptimo seja muito 
rápido, convergindo o q de Tobin quase imediatamente para a unidade. 

b) O stock de capital óptimo seja superior. 
c) Cada empresa se ajuste gradualmente ao respectivo stock de capital óptimo, 

sendo a convergência do q de Tobin para a unidade também gradual. 
d) A volatilidade do investimento seja superior. 
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MOEDA E MERCADOS FINANCEIROS   (11 valores) 
 
 
 
10. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

a) Um excesso de procura de fundos no sistema financeiro tende a fazer com que 
diminua a taxa de juro real. 

b) O sistema financeiro permite a canalização de fundos dos agentes aforradores 
para os agentes devedores. 

c) As famílias são, tradicionalmente, devedoras líquidas. 
d) As alíneas b) e c) estão correctas. 

 
 
11. Se o mercado financeiro é eficiente, então: 

a) A transacção de activos financeiros permite obter lucros sem qualquer risco. 
b) O preço ao qual os activos financeiros são transaccionados é a melhor estimativa 

do seu valor fundamental. 
c) O número de participantes no mercado é reduzido. 
d) Todas as alíneas anteriores estão correctas. 

 
 
12. Os mercados monetários distinguem-se dos mercados de capitais pelo facto de, nos 

mercados monetários: 
a) As operações financeiras terem prazos inferiores a um ano. 
b) As operações financeiras não financiarem directamente as empresas. 
c) Os instrumentos financeiros utilizados serem títulos representativos do capital 

social de empresas. 
d) As transacções serem realizadas em mercados organizados. 

 
 
13. O modelo de Baumol-Tobin prevê que a procura real de moeda dependa: 

a) Negativamente do rendimento real. 
b) Positivamente dos custos de transacção e do nível de preços. 
c) Negativamente da taxa de juro nominal e positivamente dos custos de 

transacção. 
d) Negativamente da taxa de juro nominal e do nível de preços. 

 
 
14. No contexto do modelo de Baumol-Tobin: 

a) A procura de moeda depende do confronto entre o custo e o benefício da 
detenção de moeda. 

b) A procura de moeda é tanto maior quanto menor for o número de vezes que cada 
agente se desloca ao banco para converter activos financeiros não líquidos em 
moeda. 

c) A possibilidade de converter activos financeiros não líquidos em moeda via 
internet fez diminuir a procura de moeda. 

d) Todas as afirmações anteriores estão correctas. 
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15. A procura nominal de moeda para a realização de transacções é tanto maior quanto: 

a) Maior for o nível de preços. 
b) Menor for o produto real. 
c) Maior for a taxa de juro real. 
d) Menor for o custo de conversão de activos financeiros não líquidos em moeda. 

 
 
16. O agregado monetário M1 é caracterizado: 

a) Pela sua elevada liquidez. 
b) Pela sua elevada rentabilidade. 
c) Pelo seu elevado risco. 
d) Pela elevada volatilidade da sua taxa de retorno. 

 
 
17. Numa dada economia, a taxa de reservas bancárias é igual a 1% dos depósitos 

bancários, e a circulação monetária é igual a 10% dos depósitos bancários. O 
multiplicador monetário é igual a: 
a) 5 
b) 100 
c) 10 
d) 50 

 
 
18. O Banco Central Europeu pode controlar a massa monetária: 

a) Directamente, porque é a única instituição que pode criar moeda. 
b) Indirectamente, porque é a única instituição que pode criar base monetária. 
c) Indirectamente, apesar de não ter a capacidade de influenciar o valor do 

multiplicador monetário. 
d) Directamente, porque controla a concessão de crédito pelos bancos. 

 
 
19. Pelo efeito de Fisher: 

a) A taxa de juro real depende da taxa de inflação esperada. 
b) A aceleração da oferta nominal de moeda não afecta a taxa de juro nominal. 
c) Quanto menor for a taxa de inflação esperada, menor é a taxa de juro nominal. 
d) A taxa de inflação, no longo prazo, depende da taxa de juro real. 

 
 
20. Suponha que a taxa de juro para operações a um ano é hoje 4%. Se for esperado que 

esta taxa de juro aumente no próximo ano para 6%, então a taxa de juro anual para 
operações a dois anos, hoje, deverá ser igual a: 
a) 4%. 
b) 5%. 
c) 6%. 
d) 7%. 

 
 

FIM 
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Soluções: 

 

1 a

2 c

3 a

4 c

5 c

6 b

7 c

8 b

9 c

10 b

11 b

12 a

13 c

14 d

15 a

16 a

17 c

18 b

19 c

20 b  


