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LICENCIATURA EM ECONOMIA 

MACROECONOMIA II 

LEC 206 (2006-2007) 

 

 

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

a) Representa cerca de 10% do produto da economia portuguesa. 
b) Tende a ser superior numa fase de recessão. 
c) Resulta, na sua maior parte, das decisões de empresas cujo objectivo é a 

obtenção de lucros. 
d) Não inclui a construção de edifícios. 

 
 
2. Se o montante das depreciações for positivo: 

a) O investimento líquido é superior ao investimento bruto. 
b) O investimento líquido é inferior ao investimento bruto. 
c) O investimento líquido é igual ao investimento bruto. 
d) Nada se pode concluir. 
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3. Na teoria do acelerador simples: 

a) A depreciação do capital não é tida em conta. 
b) Pequenos aumentos do produto induzem grandes aumentos do investimento, que 

persistem durante muitos períodos. 
c) As empresas demoram muito tempo a ajustar o seu stock de capital ao valor 

pretendido. 
d) O investimento é fixado de forma a que o rácio entre capital e produto esperado 

seja igual a um determinado valor pretendido. 
 
 
4. Considere uma economia na qual as empresas se comportam de acordo com a teoria 

do acelerador simples, com v=4. Há bastante tempo que se verifica uma situação de 
estabilidade, sendo o produto igual a 100 e a taxa de depreciação igual a 10%. Em 
resultado de um aumento permanente do produto para 101: 
a) O investimento aumenta, imediatamente após o aumento do produto, para 44. 
b) No longo prazo, o investimento bruto regressa ao valor inicial. 
c) O investimento líquido passa a ser negativo. 
d) O stock de capital vai aumentando gradualmente ao longo do tempo. 

 
 
5. A teoria do acelerador do investimento sustenta que o investimento efectuado pelas 

empresas: 
a) É determinado pelas cotações bolsistas. 
b) Baseia-se num rácio pretendido entre capital e vendas, v, que é fixo, mesmo na 

versão conhecida como teoria do acelerador flexível. 
c) É determinado pela tributação dos seus lucros. 
d) Reage de forma ampliada a alterações das vendas esperadas. 

 
 
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 uma empresa cuja função de produção é Y(K)=2·K

0,5, sendo a taxa de 
depreciação do capital igual a 15% e a taxa de juro real igual a 5%: 
a) O stock de capital óptimo é igual a 100. 
b) A empresa não deve produzir. 
c) Se o stock de capital for igual a 100 unidades, a produtividade marginal do 

capital é igual a 20. 
d) O stock de capital óptimo é igual a 25. 
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8. O investimento realizado numa determinada economia pode divergir do 

investimento necessário para se atingir o stock de capital óptimo pois: 
a) Segundo o princípio do acelerador, à medida que a economia se aproxima do 

stock óptimo de capital, o investimento acelera. 
b) Segundo a teoria do q de Tobin, o stock de capital encontra-se sempre no seu 

nível óptimo. 
c) Sendo a taxa de juro real positiva, existe sempre um custo de financiamento. 
d) Existem custos de instalação do capital que são, normalmente, tanto maiores 

quanto maior for o investimento por unidade de tempo. 
 
 
9. No âmbito da contribuição de James Tobin para a teoria do investimento: 

a) O q de Tobin corresponde ao rácio entre o valor de mercado do capital instalado 
e o custo de substituição do capital instalado. 

b) A teoria do q de Tobin sustenta que a cotação das acções têm um impacto 
importante nas decisões de investimento. 

c) Se o q de Tobin for inferior à unidade, a empresa irá deixar o seu capital 
depreciar-se sem o substituir. 

d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 
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MOEDA E MERCADOS FINANCEIROS   (11 valores) 
 
 
 
10. Uma diminuição da taxa de juro real poderá resultar de: 

a) Uma diminuição do investimento. 
b) Um aumento da propensão marginal para o consumo privado. 
c) Um aumento do investimento público. 
d) Uma diminuição da poupança externa. 

 
 
11. Uma das vantagens do financiamento indirecto sobre o financiamento directo é o 

facto de o financiamento indirecto permitir: 
a) Uma maior proximidade entre os aforradores e os agentes que necessitam de 

fundos. 
b) A realização de operações em bolsas organizadas. 
c) Maior rentabilidade para os aforradores. 
d) Operações de financiamento de pequeno montante. 

 
 
12. Uma operação de arbitragem é sempre uma operação: 

a) Com risco. 
b) Que reflecte o valor fundamental dos activos financeiros. 
c) Que visa lucrar pela exploração de discrepâncias nos preços. 
d) Especulativa. 

 
 
13. De acordo com o modelo de Baumol-Tobin, a quantidade (nominal) de moeda que o 

agente detém, em termos médios, 
a) Aumenta com o número de deslocações ao banco (T). 
b) Diminui com a riqueza. 
c) Aumenta com o nível de preços. 
d) Diminui com o rendimento real. 

 
 
14. A vantagem da moeda face a outros activos financeiros decorre de: 

a) Liquidez elevada. 
b) Risco reduzido. 
c) Remuneração elevada. 
d) As alíneas a) e b) estão correctas. 

 
 
15. A procura de moeda será tanto maior quanto: 

a) Menor for o risco dos activos financeiros não líquidos. 
b) Menor for a riqueza dos agentes. 
c) Menor for o custo de conversão de activos financeiros não líquidos em moeda. 
d) Menor for a rentabilidade dos activos financeiros não líquidos. 
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16. Qual das seguintes afirmações está correcta? 

a) O multiplicador monetário depende positivamente da taxa de reserva. 
b) Na ausência de circulação monetária, a base monetária é igual à massa 

monetária. 
c) O facto dos agentes preferirem manter notas e moedas metálicas em seu poder 

representa uma fuga ao processo multiplicador monetário. 
d) O multiplicador monetário é igual ao rácio entre a massa monetária e o produto 

real. 
 
 
17. Quando um agente transfere um depósito à ordem para um depósito a prazo: 

a) O valor de M1 diminui. 
b) O valor de M2 diminui. 
c) O valor de M2 aumenta. 
d) O valor de M3 aumenta. 

 
 
18. Qual dos seguintes factores poderá explicar o crescimento excessivo da inflação no 

longo prazo? 
a) Um crescimento monetário excessivo com o objectivo de redução da taxa de 

desemprego no curto prazo. 
b) Um crescimento monetário excessivo com o objectivo de atenuar os efeitos dum 

choque de oferta adverso. 
c) Um crescimento monetário excessivo com o objectivo de atenuar o aumento da 

taxa de juro provocado por políticas orçamentais expansionistas. 
d) Todas as afirmações anteriores estão correctas. 

 
 
19. Considere os seguintes dados: 
 Taxa de juro a 1 mês Taxa de juro a 1 ano 
Taxas de juro no dia 1 de Abril de 2006 5% 10% 
Taxas de juro no dia 1 de Abril de 2007 2% 5% 
Estas curvas de rendimentos são: 

a) Crescentes. 
b) Decrescentes. 
c) Horizontais. 
d) Crescentes no curto prazo e decrescentes no longo prazo. 

 
 
20. Em resultado do efeito de Fisher, no longo prazo: 

a) Um aumento de 1 ponto percentual na taxa de inflação provoca um aumento de 
1 ponto percentual na taxa de juro nominal. 

b) Um aumento de 1 ponto percentual na taxa de inflação provoca um aumento de 
1 ponto percentual na taxa de juro real. 

c) Um aumento de 1 ponto percentual na taxa de crescimento do produto potencial 
provoca um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juro real. 

d) Um aumento de 1 ponto percentual na taxa de crescimento do produto potencial 
provoca um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juro nominal. 

 
FIM 
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Soluções: 

 

1 c

2 b

3 d

4 a

5 d

6 b

7 d

8 d

9 d

10 a

11 d

12 c

13 c

14 d

15 d

16 c

17 a

18 d

19 a

20 a  


