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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2007-08) 

LEC206 - MACROECONOMIA II 

 

 

Avaliação Distribuída – 2º Teste (30 de Maio de 2008) 

 
Duração: 60 minutos 

Não é permitido o uso de máquinas de calcular. 

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! 
 

 
 
 
1. Uma das vantagens associada à existência de intermediação financeira é: 

a) A diversificação do risco. 
b) A maior eficiência na recolha de informação. 
c) A possibilidade de efectuar transacções de pequeno montante. 
d) Todas as anteriores. 

 
 
2. De acordo com o modelo de Baumol-Tobin, a procura real de moeda depende 

positivamente: 
a) Da taxa de juro nominal. 
b) Do nível de preços. 
c) Da rentabilidade dos activos financeiros não líquidos. 
d) Do volume de transacções de bens e serviços na economia. 

 
 
3. Os depósitos a prazo estão: 

a) Incluídos em M1 e M2 e excluídos de M3. 
b) Incluídos em M2 e M3 e excluídos de M1. 
c) Incluídos em M1 e excluídos de M2 e M3. 
d) Incluídos em M2 e excluídos de M1 e M3. 

 
 



 2 

4. Para uma dada taxa de juro nominal, se a inflação for superior ao esperado: 
a) Ocorrerá uma redistribuição do rendimento favorável aos credores. 
b) A taxa de juro real ex-post será igual à taxa de juro real ex-ante. 
c) A taxa de juro real efectiva será inferior à taxa de juro real esperada. 
d) A taxa de juro nominal ex-ante será superior à taxa de juro nominal ex-post. 

 
 
5. Supondo uma velocidade de circulação da moeda estável, uma taxa de crescimento 

do stock nominal de moeda de 3% e uma taxa de crescimento do produto natural de 
1%, é de esperar que, no longo prazo: 
a) A taxa de juro nominal seja igual a 4% se a taxa de juro real for igual a 2%. 
b) A taxa de juro nominal seja igual a 6% se a taxa de juro real for igual a 2%. 
c) A taxa de inflação seja nula. 
d) A taxa de juro nominal seja inferior à taxa de juro real. 

 
 
6. Suponha que, hoje, a taxa de juro anual para empréstimos a 6 meses é igual a 4%, e 

que a taxa de juro anual para empréstimos a 1 ano é igual a 3%. Segundo a hipótese 
das expectativas, os agentes económicos estimam que, daqui a 6 meses, a taxa de 
juro anual para empréstimos a 6 meses será igual a: 
a) 3,5%. 
b) 5%. 
c) 3%. 
d) 2%. 

 
 
7. A diferença entre as receitas e as despesas do sector público, excluindo os encargos 

com juros da dívida pública, designa-se por: 
a) Saldo orçamental corrente. 
b) Restrição orçamental. 
c) Saldo orçamental. 
d) Saldo orçamental primário. 

 
 
8. Qual das seguintes afirmações está correcta? 

a) O esforço necessário para a estabilização relativa da dívida pública tende a ser 
tanto maior quanto menor for o crescimento do produto. 

b) O financiamento monetário do défice orçamental faz com que aumente a taxa de 
juro real. 

c) Um saldo orçamental primário sistematicamente negativo gera necessariamente 
um aumento explosivo do rácio entre dívida pública e produto. 

d) Uma taxa de juro elevada facilita a estabilização absoluta da dívida pública. 
 
 
9. De acordo com o Princípio da Equivalência Ricardiana, perante um aumento dos 

impostos: 
a) A poupança bruta da nação diminui. 
b) O défice da balança corrente aumenta. 
c) Não ocorre o efeito “crowding-out” sobre o investimento. 
d) A riqueza das famílias aumenta. 
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10. O imposto inflacionário: 

a) É equivalente à senhoriagem. 
b) Corresponde à receita do Estado gerada pela emissão de moeda. 
c) Inclui a perda do valor real dos títulos de dívida pública. 
d) Define-se como o aumento da inflação provocado pela cobrança de impostos. 

 
 
11. Qual das seguintes afirmações é verdadeira: 

a) Segundo a curva de Laffer, um aumento da taxa de imposto sobre o rendimento 
pode gerar uma diminuição das receitas fiscais. 

b) O sistema de segurança social “pay-as-you-go” tem subjacente a transferência de 
recursos da população empregada para a população reformada. 

c) O sistema de segurança social de capitalização tem por base a formação de um 
fundo que reverterá em benefício próprio. 

d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 
 
 
12. Tendo em conta a equação quantitativa da moeda, a teoria da paridade dos poderes 

de compra relativa e o quadro que se segue, é de esperar que: 
 

 País A País B 
m 4% 3% 
y 1% 2% 
v 0% 0% 

 
a) A moeda do país A se aprecie em termos nominais face à moeda do país B. 
b) A taxa de câmbio nominal entre as moedas das duas economias se mantenha 

constante. 
c) A moeda do país A se deprecie em termos reais face à moeda do país B. 
d) A moeda do país A se deprecie em termos nominais face à moeda do país B. 

 
 
13. De acordo com o efeito de Balassa-Samuelson, países mais pobres que convergem 

para o nível de vida de países mais ricos vêem a sua taxa de câmbio real: 
a) Apreciar, dado o aumento relativo do preço dos bens não transaccionáveis. 
b) Apreciar, dada a diminuição relativa do preço dos bens não transaccionáveis. 
c) Depreciar, dada a diminuição relativa do preço dos bens não transaccionáveis. 
d) Depreciar, dado o aumento relativo do preço dos bens não transaccionáveis. 

 
 
14. Na determinação do equilíbrio macroeconómico de longo prazo, baseamo-nos na 

seguinte hipótese: 
a) Equilíbrio simultâneo em todos os mercados. 
b) Rigidez nominal dos preços. 
c) Inexistência de desemprego. 
d) Todas as hipóteses anteriores. 
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15. Numa economia grande, uma política monetária expansionista provoca: 

a) Um aumento da taxa de juro, no curto prazo. 
b) Uma diminuição do desemprego, no longo prazo. 
c) Um aumento dos preços, no longo prazo. 
d) Uma diminuição do produto, no curto prazo. 

 
 
16. No curto prazo, um aumento exógeno do stock de capital existente na economia: 

a) Faz aumentar o produto. 
b) Faz aumentar o salário nominal. 
c) Faz aumentar o emprego. 
d) Faz aumentar o desemprego. 

 
 
17. Numa economia grande, um choque de produtividade positivo deverá provocar: 

a) Uma diminuição temporária da taxa de juro. 
b) Um aumento permanente da população activa. 
c) Um aumento temporário do nível geral de preços. 
d) Uma diminuição permanente do investimento. 

 
 
18. Considere uma pequena economia aberta com taxas de câmbio flexíveis. Um dos 

efeitos de longo prazo do aumento da taxa de imposto é: 
a) O aumento do nível de preços. 
b) O aumento das exportações. 
c) O aumento das importações. 
d) O aumento do défice da balança corrente. 

 
 
19. Considere uma pequena economia aberta com taxas de câmbio flexíveis. Um 

aumento do nível de preços dos bens no exterior, no longo prazo: 
a) Faz aumentar o produto. 
b) Faz aumentar a taxa de juro. 
c) Faz depreciar a taxa de câmbio real. 
d) Faz apreciar a taxa de câmbio nominal. 

 
 
20. Considere uma pequena economia aberta com um regime de câmbios fixos. No 

curto prazo, uma diminuição da taxa de juro internacional provoca: 
a) Aumento do produto e aumento do investimento. 
b) Aumento do salário nominal e aumento do desemprego. 
c) Aumento do nível de preços e aumento do défice orçamental. 
d) Apreciação da taxa de câmbio real e diminuição das exportações. 

 
 

FIM 
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1 d

2 d

3 b

4 c

5 a

6 d

7 d

8 a

9 c

10 c

11 d

12 d

13 a

14 a

15 c

16 d

17 b

18 b

19 d

20 a  
 


