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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2008-09) 

1E207 - MACROECONOMIA II 

 
 

Exame – 1ª época (7 de Julho de 2009) 

 

 
Duração: 1 hora (escolha múltipla) + 1 hora e 45 minutos (exercícios). 

A classificação final é calculada como a média das classificações obtidas na prova de escolha múltipla e na 
prova de exercícios, com pesos de 40% e 60%, respectivamente. 

Não é permitida qualquer forma de consulta. 

Os telemóveis deverão ser desligados e guardados antes do início do teste. 

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. Dois dos factos estilizados de Kaldor são: 

1) tendência crescente dos rácios K/L e Y/L; 
2) o rácio K/Y tende a ser constante. 

Na análise do modelo de Solow, e na ausência de progresso técnico, podemos constatar 
que: 

a) Ambas as regularidades se verificam. 
b) Só a primeira regularidade se verifica. 
c) Só a segunda regularidade se verifica. 
d) Nenhuma das regularidades se verifica. 

 
2. O modelo de Solow sem progresso tecnológico mostra que: 

a) Há crescimento sustentado do produto per capita. 
b) O nível do produto per capita em steady state é tanto maior quanto menor for a taxa 

de poupança. 
c) O nível do produto per capita em steady state é tanto maior quanto menor for a taxa 

de crescimento da população. 
d) A acumulação de capital garante o crescimento económico no longo prazo. 

 
3. Sendo as taxas de crescimento dos factores capital e trabalho iguais a, respectivamente, 

3% e 5% e o resíduo de Solow igual a 2%, de acordo com a decomposição de Solow a 
taxa de crescimento do produto real: 
a) Será de 10%. 
b) Estará algures entre 5% e 7%. 
c) Depende das elasticidades do produto relativamente ao capital e ao trabalho, mas pode 

assumir qualquer valor entre 2% e 10%. 
d) Nenhuma das alíneas anteriores está correcta. 
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4. Considere uma economia onde a função utilidade dos trabalhadores é dada por 
5,05,0 10lCU += , sendo C, o consumo em unidades e l, o lazer em horas/dia. Cada 

indivíduo tem disponível, por dia, 14 horas. A oferta individual dos trabalhadores desta 
economia corresponde à função: 

a) 
100

14

+w

w
. 

b) 
25

14

+w

w
. 

c) 
100

1400

+w
. 

d) 
25

350

+w
. 

 
5. Em Portugal, no primeiro trimestre de 2009, 2,9% das pessoas empregadas passaram a 

estar desempregadas (1,9%) ou inactivas (1,0%). Por outro lado, 1,5% das pessoas 
inactivas e 14,5% das pessoas desempregadas passaram a estar empregadas. Então: 
a) A taxa de separação foi igual a 2,9%. 
b) A taxa de encontro/ingresso foi igual a 16,0%. 
c) A taxa de desemprego observada foi igual a 11,6%. 
d) Nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira. 

 
6. Imagine um indivíduo que aufere um rendimento igual no presente e no futuro (Y1 = Y2) e 

que tem a seguinte função utilidade: U = C1
0,5

C2
0,5. Supondo que enfrenta uma taxa de 

juro real positiva, de acordo com a teoria do consumo intertemporal, podemos afirmar 
que: 
a) Será sempre um credor. 
b) Será sempre um devedor. 
c) Poderá ser devedor ou credor dependendo do valor concreto da taxa de juro real. 
d) Nenhuma das afirmações anteriores está correcta. 

 
7. Segundo a hipótese do ciclo de vida, o consumo anual de um indivíduo que espera 

trabalhar mais 10 anos, recebendo 10000 em cada ano, e que tem uma riqueza inicial de 
5000, será (assumindo uma taxa de juro real nula): 
a) 8333, se tiver uma esperança de vida de 30 anos. 
b) 5250, se tiver uma esperança de vida de 20 anos. 
c) 3333, se tiver uma esperança de vida de 30 anos. 
d) 10250, se tiver uma esperança de vida de 20 anos. 

 
8. O custo de uso do capital aumenta com a diminuição: 

a) Da taxa de juro real. 
b) Da depreciação física do capital. 
c) Do valor da depreciação dedutível aos lucros tributáveis. 
d) Da taxa de imposto sobre os lucros. 

 
9. Tudo o resto constante, uma redução da taxa de reserva de 10% para 2% faz aumentar a 

oferta de moeda pelo sistema monetário porque: 
a) Aumenta a base monetária. 
b) Aumenta o multiplicador monetário. 
c) Diminui a razão circulação/depósitos. 
d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 
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10. Considere uma empresa que espera obter lucros iguais a 100, 110 e 121 no final dos anos 
de 2009, 2010 e 2011, respectivamente. Sabe-se que o custo de substituição do capital, no 
início de 2009, é igual a 295, e que a taxa de juro é igual a 10%. Então, no início de 2009: 
a) O valor do q de Tobin é aproximadamente igual a 0,924. 
b) O valor do q de Tobin é aproximadamente igual a 1,017. 
c) A presença de custos de ajustamento do capital levaria a empresa a fazer um 

investimento líquido inferior, mas certamente positivo. 
d) O valor do q de Tobin é aproximadamente igual a 1,122. 

 

11. Segundo o modelo de Baumol-Tobin, a função procura real de Moeda é: 
i

bY

P

M

2
= . 

Assim, de acordo com o modelo, se o produto crescer à taxa de 5%, mantendo-se a taxa de 
juro e os custos de transacção constantes, para mantermos o equilíbrio de curto prazo no 
mercado monetário, a oferta real de moeda deverá crescer, aproximadamente, à taxa de: 
a) 2,5%. 
b) 5%. 

c) %5 . 
d) 1,25%. 
 

12. Segundo o Princípio da Equivalência Ricardiana: 
a) As decisões do governo sobre impostos e despesa pública não afectam a riqueza das 

famílias. 
b) O consumo aumenta se a taxa de imposto diminuir (mantendo constante a despesa 

pública). 
c) A poupança privada diminui se a taxa de imposto aumentar (mantendo constante a 

despesa pública). 
d) O consumo mantém-se constante se a despesa pública diminuir (mantendo constante a 

taxa de imposto). 
 
13. Uma das consequências do Princípio da Equivalência Ricardiana é que: 

a) A alteração do perfil intertemporal dos impostos afecta a poupança da Nação. 
b) As obrigações do tesouro, emitidas pelo sector público para cobrir a dívida pública, 

não afectam a riqueza do sector privado. 
c) A taxa de juro enfrentada pelo sector privado é igual à taxa de juro enfrentada pelo 

sector público. 
d) O ideal, do ponto de vista do sector privado, é o Estado cobrar a totalidade dos 

impostos no presente. 
 
14. A estabilização relativa da dívida pública: 

a) Só acontece se existir um excedente orçamental primário igual ao montante dos juros 
da dívida pública. 

b) Pode acontecer mesmo quando o saldo orçamental primário é deficitário. 
c) Exige que a taxa de crescimento do produto seja igual à taxa de juro da dívida pública. 
d) Acontece sempre que a economia se encontra numa fase de expansão. 

 
15. A teoria da Paridade dos Poderes de Compra (versão relativa): 

a) É incompatível com o fenómeno conhecido como “Dutch Disease”. 
b) Afirma que a taxa de câmbio nominal é sempre constante. 
c) Afirma que a taxa de câmbio real é igual a 1. 
d) Todas as alíneas anteriores estão correctas. 
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16. Qual das seguintes afirmações está incorrecta: 
a) No longo prazo, uma alteração na oferta nominal de moeda afecta apenas as variáveis 

nominais, o que implica que a oferta real de moeda se mantenha constante. 
b) No longo prazo verificam-se a “dicotomia clássica” e o princípio da neutralidade da 

moeda. 
c) No curto prazo, uma alteração da oferta nominal de moeda não afecta o nível de 

emprego de uma economia. 
d) No curto prazo, uma diminuição da oferta nominal de moeda provoca uma diminuição 

da oferta real de moeda e pode levar ao agravamento do desemprego. 
 
17. Numa economia grande, no longo prazo com preços flexíveis, um aumento da massa 

monetária: 
a) Não provoca qualquer alteração na taxa de juro real, mas provoca um aumento do 

produto nominal. 
b) Não provoca qualquer alteração no produto, mas provoca uma redução da taxa de juro 

real. 
c) Provoca uma redução da taxa de juro real e uma redução do desemprego. 
d) Provoca uma diminuição do desemprego e um aumento do nível geral de preços. 

 
18. Numa pequena economia aberta com câmbios flexíveis, um aumento da despesa pública 

provoca, no longo prazo: 
a) Um aumento do emprego. 
b) Um aumento da taxa de juro. 
c) Uma apreciação real da moeda. 
d) Um aumento da oferta real de moeda. 

 
19. Numa pequena economia aberta com câmbios fixos, um aumento da despesa pública 

provoca, no curto prazo: 
a) Um aumento do salário real. 
b) Um aumento da taxa de juro. 
c) Um aumento do produto. 
d) Nenhuma das alíneas anteriores está correcta. 

 
20. De acordo com o modelo de informação imperfeita de Lucas, só existirá rigidez nominal 

enquanto: 
a) A curva da oferta de longo prazo for vertical. 
b) Os salários reais forem fixos. 
c) Os custos de menu forem significativos. 
d) As empresas não se aperceberem que ocorreram alterações no nível geral de preços. 
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GRUPO 1   [5,0 valores; 25 minutos] 

 

Considere uma dada economia em situação de crescimento sustentado (steady state), que se 

caracteriza pelos dados que se seguem: 

• A função de produção agregada é Y = K
0,4

(NA)
0,6

sendo Y o produto real, K o stock de 

capital, N a quantidade de trabalho utilizada e A a eficiência do factor trabalho. 

• A variável A cresce à taxa média de 2% ao ano. 

• O stock de capital da economia deprecia-se a uma taxa média anual de 3%. 

• A população e a força de trabalho crescem à taxa média de 1% ao ano. 

 

Responda às seguintes questões apresentando todos os cálculos que julgue necessários: 

 

a) Qual a expressão que permite calcular o valor da taxa de poupança de golden rule da 

economia? Indique o valor desta taxa, bem como o do stock de capital por unidade de 

trabalho eficiente respectivo. 

 

b) Quais as taxas de crescimento do consumo per capita e do produto real na situação de 

steady state que está em consideração? 
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c) Admita que, devido a uma catástrofe natural, mais de metade do stock de capital desta 

economia foi destruído. Assumindo que a economia se encontrava em equilíbrio geral de 

steady state antes de tal acontecimento, explique de forma fundamentada e recorrendo a 

análise gráfica, o eventual processo de ajustamento para o equilíbrio após a catástrofe. 

[Nota: não é preciso efectuar quaisquer cálculos.] 

 

d) A existência de vários sindicatos tem condicionado a dinâmica de emprego nesta 

economia. Identifique e defina o conceito de desemprego que está subjacente à actuação 

dos sindicatos (máx: 5 linhas). 

 

 

GRUPO 2   [4,5 valores, 25 minutos] 

 

Considere uma economia com dois períodos, presente e futuro, na qual o agente 

representativo dispõe de um rendimento igual a 5 no presente e 11 no futuro, e ainda de uma 

oportunidade de investimento no presente que lhe proporciona, no futuro, um rendimento 

adicional igual a 2K
0,5. A taxa de juro é igual a 10% e a taxa de depreciação é igual a 100%. 

 

a) Sabendo que o agente representativo procura maximizar a sua função utilidade, dada por 

U = C1
0,5

 + C2
0,5, determine o consumo, a poupança e o investimento no presente. 

 

b) Considere agora a formação de um governo que entrará em actividade apenas no futuro 

(cobrando impostos, T2, e fornecendo bens públicos, G2), e que o bem-estar do agente 

representativo aumenta ao beneficiar de bens públicos, passando a sua função utilidade a 

ser dada por U = C1
0,5

 + C2
0,5

 + G2
0,5. Determine o nível de impostos e de despesa em 

bens públicos que maximiza o bem estar do agente representativo. 

 

c) Diga como modificaria as restrições orçamentais da nação consideradas nas alíneas 

anteriores, se a economia não tivesse a possibilidade de obter financiamento do exterior. 
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GRUPO 3   [2,5 valores; 10 minutos] 

 

O Banco Central da FEPlândia tem como objectivo de longo prazo uma taxa de inflação 

média anual de 3%. Sabendo que, no longo prazo, a taxa de variação anual da velocidade de 

circulação da moeda está estimada em –0,5% e a taxa de crescimento anual do produto 

potencial em 4%: 

 

a) Determine, justificando, as taxas de crescimento de referência de longo prazo da massa 

monetária, da base monetária e da procura real de moeda. 

 

b) Se o Banco Central da economia da NOVAlândia tiver como objectivo de longo prazo uma 

taxa de inflação anual de 2%, determine a evolução esperada de longo prazo da taxa de 

câmbio nominal entre as moedas da FEPlândia e da NOVAlândia. 

 

 

GRUPO 4   [8,0 valores; 45 minutos] 

 

Um estudo recente sobre a FEPlândia, uma economia grande, identificou as seguintes funções 

representativas do comportamento das principais variáveis macroeconómicas: 

o Função de produção: Y = 2K
0,5

N
0,5; 

o Stock de capital (factor fixo): K = 100; 

o Oferta de trabalho colectiva: NC
 = 800w; 

o Oferta de trabalho agregada: NS
 = 850w; 

o Consumo público: G = 80; 

o Taxa média de imposto sobre o rendimento: t = 20%; 

o Consumo privado: C = 80 + 0,75Y
d
 – 2500r; 

o Investimento: I = 100 – 5000r; 

o Exportações líquidas: NX = –25 ; 

o Procura real de moeda: LD
 = 1,5Y – 10000i + 10b; 

o Custos de conversão de moeda em outros activos não líquidos: b = 10; 

o Oferta nominal de moeda: MS
 = 1200. 

 

O último Boletim de Conjuntura publicado pelo INEF - Instituto Nacional de Estatística da 

FEPlândia - revelou que a economia se encontra em equilíbrio de longo prazo, com: 

Y = 400; r = 1% ; W = 1 ; π = 0%. 
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a) Determine a taxa de desemprego e o nível de preços em vigor. 

 

b) Suponha que, em virtude de uma forte crise internacional, a economia da FEPlândia é 

atingida por um choque negativo e persistente na procura agregada, que se traduz numa 

diminuição dos índices de confiança dos consumidores e dos investidores. Como resultado 

desse choque as componentes autónomas do consumo e do investimento reduzem-se para, 

respectivamente, 70 e 79,5. Quantifique os efeitos deste choque no nível de produto real 

(Y), no salário nominal (W), na taxa de juro nominal (i), no nível de preços (P) e no nível 

de desemprego (U), nas seguintes circunstâncias: 

i) No curto prazo, com todos os preços fixos. 

ii) No longo prazo, com todos os preços flexíveis. 

 

c) Se a FEPlândia fosse uma pequena economia aberta, numa envolvente de perfeita 

mobilidade internacional de capitais e um regime de câmbios flexíveis, quais seriam as 

consequências no equilíbrio de longo prazo de um choque negativo e persistente na 

procura agregada. Justifique, utilizando uma adequada representação gráfica. 

 

d) Comente, justificando, a seguinte afirmação: “De acordo com a teoria dos ciclos 

económicos reais (RBC), as flutuações do produto em torno do seu nível natural podem 

resultar de choques persistentes na procura agregada”. 

 

 

FIM 
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Soluções: 
 

1 c 

2 c 

3 b 

4 a 

5 d 

6 a 

7 b 

8 c 

9 b 

10 a 

11 a 

12 c 

13 b 

14 b 

15 a 

16 c 

17 a 

18 c 

19 c 

20 d 

 
 

 


