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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2007-08) 

LEC206 - MACROECONOMIA II 

 
 

Exame Normal (23 de Junho de 2008) 

 

 
Duração: 60 minutos (escolha múltipla) + 120 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. 

Na primeira parte da prova (escolha múltipla), 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. 

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. Qual das seguintes situações é compatível com os factos estilizados de Kaldor e com 

o modelo de crescimento económico de Solow sem progresso técnico: 
a) Estabilidade do rácio capital-produto. 
b) Estabilidade do produto por hora de trabalho. 
c) Crescimento sustentado da taxa de poupança. 
d) Crescimento sustentado do rácio capital-trabalho. 

 
 
2. Suponha que a taxa de crescimento do factor trabalho é igual a 1%, que a taxa de 

crescimento do rácio capital-trabalho é de 3%, que o rácio capital-produto é 
constante, e que o peso dos rendimentos do trabalho no produto é de 0,7. Nestas 
circunstâncias, a decomposição de Solow prevê uma taxa de crescimento da 
produtividade total dos factores igual a: 
a) 1,8%. 
b) 2,1%. 
c) 0,9%. 
d) 0,2%. 

 
 
3. De acordo com o modelo de Solow, o efeito de um aumento da taxa de poupança 

sobre o produto per capita, no longo prazo: 
a) É sempre negativo. 
b) Só é positivo se a produtividade marginal do capital também aumentar. 
c) É sempre positivo. 
d) Pode ser negativo se a economia tiver um capital per capita muito elevado. 
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4. Perante uma diminuição do custo de oportunidade do lazer, ao maximizar a sua 

utilidade, o agente representativo deverá: 
a) Diminuir o consumo e o número de horas de trabalho. 
b) Diminuir o consumo apenas no caso em que o efeito substituição é mais forte do 

que o efeito rendimento. 
c) Aumentar o lazer apenas no caso em que o efeito rendimento é superior ao efeito 

substituição. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
 
5. A taxa de desemprego friccional: 

a) É um dado estrutural, dado que a taxa de separação não depende da conjuntura 
económica. 

b) Aumenta quando as taxas de separação e de contratação aumentam. 
c) Aumenta quando a taxa de contratação diminui. 
d) Não depende do funcionamento dos sindicatos nem da legislação laboral. 

 
 
6. De acordo com a lógica dos salários de eficiência, salários mais elevados fazem com 

que os trabalhadores sejam mais produtivos por todas as seguintes razões, excepto: 
a) Por atraírem trabalhadores mais qualificados. 
b) Por incentivarem o esforço por parte dos trabalhadores ao aumentar o custo 

associado à perda do emprego. 
c) Por levarem a que os trabalhadores enriqueçam, e passem a poder criar as suas 

próprias empresas. 
d) Por transmitirem ao mercado um sinal de mau desempenho do trabalhador, no 

caso de este ser despedido. 
 
 
7. Se as preferências do agente representativo forem representadas por U = C1

0,8
 C2

0,2, 
então o seu padrão de consumo intertemporal óptimo verifica a seguinte condição: 
a)  C2 = (1+r) C1. 
b)  C2 < (1+r) C1. 
c)  C2 > (1+r) C1. 
d)  Qualquer das anteriores é possível, dependendo da restrição orçamental. 

 
 
8. Sendo A o stock de activos iniciais, de acordo com a hipótese do ciclo de vida, um 

consumidor que espere trabalhar mais 5 anos antes da reforma e que espere viver um 
total de mais 10 anos terá um plano de consumo estável dado por: 
a) C = 0,1 A + 0,5 Y. 
b) C = 0,2 A + 0,5 Y. 
c) C = 0,1 A + 2 Y. 
d) C = 0,2 A + 0,1 Y. 
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9. De acordo com a teoria do acelerador flexível, o investimento, num dado momento 

do tempo, depende: 
a) Da variação esperada do produto. 
b) Do rácio capital-produto desejado (v). 
c) Dos custos de instalação. 
d) Todas as afirmações anteriores estão correctas. 

 
 
10. Segundo a teoria neoclássica do investimento, quanto maior for a taxa de juro real: 

a) Maior é a produtividade marginal do capital em equilíbrio. 
b) Maior é o stock de capital de equilíbrio. 
c) Menor é o nível de investimento. 
d) As alíneas a) e c) estão correctas. 

 
 
11. A distinção entre financiamento directo e financiamento indirecto baseia-se: 

a) No prazo dos activos financeiros transaccionados. 
b) No papel desempenhado pelos intermediários financeiros. 
c) No risco dos activos financeiros transaccionados. 
d) Na possibilidade de intervenção do Banco Central. 

 
 
12. Se considerarmos que a taxa de crescimento anual do produto na zona Euro ronda os 

2% e que a velocidade de circulação da moeda diminui a uma taxa anual de 0,5%, 
então, de acordo com a equação quantitativa da moeda, para manter uma taxa de 
inflação anual de 2%, o Banco Central Europeu deverá aumentar o stock nominal de 
moeda a uma taxa anual de: 
a) 4,5%. 
b) 3,5%. 
c) 4%. 
d) -0,5%. 

 
 
13. Segundo o modelo de Baumol-Tobin, a procura real de moeda para realizar 

transacções depende: 
a) Positivamente do custo de converter activos financeiros não líquidos em moeda. 
b) Positivamente do nível de preços. 
c) Negativamente do rendimento. 
d) Negativamente do risco dos activos financeiros não líquidos. 

 
 
14. Pressupondo um horizonte temporal de dois períodos e a ausência de uma dívida 

herdada, perante um défice orçamental primário de 100 no período 1, o 
cumprimento da restrição orçamental do sector público implica que o saldo 
orçamental do período 2 seja: 
a) Igual a 100. 
b) Superior a 100. 
c) Inferior a 100. 
d) Nulo. 
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15. De acordo com princípio da equivalência Ricardiana, uma redução fiscal corrente: 

a) Irá reduzir a poupança pública. 
b) Irá aumentar a poupança privada. 
c) Não terá efeito na poupança nacional. 
d) Todas as anteriores. 

 
 
16. Em equilíbrio de longo prazo, numa economia grande, a taxa de juro real: 

a) Aumenta, se houver um avanço tecnológico. 
b) Mantém-se, se o Banco Central aumentar a taxa de reserva mínima obrigatória. 
c) Mantém-se, se entrarem trabalhadores imigrantes na economia. 
d) Aumenta, se aumentar a componente autónoma das importações. 

 
 
17. Numa economia grande, um aumento da despesa pública provoca: 

a) Uma diminuição do emprego apenas no curto prazo. 
b) Um aumento da taxa de juro apenas no curto prazo. 
c) Um aumento do salário real apenas no longo prazo. 
d) Uma diminuição do investimento no curto prazo e no longo prazo. 

 
 
18. Considere uma pequena economia aberta com câmbios flexíveis. No longo prazo, as 

exportações: 
a) Aumentam, se aumentar a propensão marginal para o consumo. 
b) Diminuem, se aumentar a componente autónoma da procura de moeda. 
c) Diminuem, se aumentar a oferta nominal de moeda. 
d) Aumentam, se aumentar a taxa de imposto. 

 
 
19. Numa pequena economia aberta com câmbios flexíveis, a taxa de câmbio real 

aprecia, no longo prazo: 
a) Se a despesa pública aumentar. 
b) Se a taxa de juro internacional aumentar. 
c) Se a oferta nominal de moeda aumentar. 
d) Se a componente autónoma das importações aumentar. 

 
 
20. A teoria dos ciclos económicos reais: 

a) Baseia-se na hipótese de que a economia está permanentemente em equilíbrio de 
longo prazo. 

b) Prevê que os salários reais tenham um comportamento anti-cíclico. 
c) Fornece uma explicação para as flutuações do produto resultantes de choques 

monetários. 
d) Tem em conta a existência de rigidez nominal dos salários. 
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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2007-08) 

LEC206 - MACROECONOMIA II 

 
 

Exame Normal - Exercícios (23 de Junho de 2008) 

 
 
Duração: 60 minutos (escolha múltipla) + 120 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. 

Boa sorte! 
 

 
 

GRUPO 1   [2,5 valores; 15 minutos] 

 

A função produção agregada de uma economia é dada por: Y = K
0,3

 N
0,7 (em que Y é o 

produto real, K é o stock de capital e N é a quantidade de trabalho empregue na 

produção). Sabe-se, ainda, que o stock de capital desta economia se deprecia a uma taxa 

média anual de 5% e que, em “steady-state”, o produto real cresce à taxa anual de 2%. 

 

a) Qual será o valor do consumo por unidade de trabalho, em “steady-state”, se a taxa 

de poupança for igual a 0,2? 

b) Calcule o valor máximo do consumo por unidade de trabalho, em “steady-state”, e a 

taxa de poupança correspondente (“golden rule”). 

 

 

GRUPO 2   [1,5 valores, 10 minutos] 

 

Considere uma economia com a seguinte função produção: Y = 10 K
0,5. Sabendo que a 

taxa de depreciação é de 10%/ano e que o stock de capital óptimo, de acordo com a 

teoria neoclássica do investimento, é igual a 625 unidades, calcule a taxa de juro real 

desta economia. 
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GRUPO 3   [4,0 valores; 25 minutos] 

 

Numa pequena economia fechada, cada um dos seus 10 habitantes tem um horizonte de 

vida de dois períodos (presente e futuro) e obtém satisfação pelo consumo, presente e 

futuro, de acordo com a seguinte função utilidade: U = 20 C1
0,5

 C2
0,5. Os rendimentos 

brutos auferidos por cada habitante no presente e no futuro são iguais a 1000 u.m. e 

1500 u.m., respectivamente. 

 

O governo desta economia decidiu: 

- cobrar impostos, no presente, no valor de 3000 u.m. (o que corresponde a um 

montante igual a 300 u.m. por habitante); 

- efectuar despesas em bens e serviços, no futuro, no valor de 5100 u.m.; 

- incorrer, no futuro, num défice orçamental primário de 1100 u.m.; 

- não conceder qualquer tipo de subsídio. 

 

Sabendo que a taxa de juro real nesta economia é igual a 10%, comente as seguintes 

afirmações, justificando quantificadamente sempre que possível: 

 

a) “Atendendo à função utilidade do agente representativo, os níveis de consumo 

presente e futuro que maximizam a utilidade do agente representativo são idênticos e 

iguais a 900 u.m..” 

b) “Se a taxa de juro real aumentar, o agente representativo, comportando-se 

racionalmente, deverá diminuir o seu nível de consumo no presente.” 

c) “Mantendo-se os actuais níveis de despesa pública, se a taxa de juro enfrentada pelo 

sector público subir para 12% (passando a ser superior à que é enfrentada pelo sector 

privado), então, para maximizar a riqueza da nação, o governo deverá manter o 

montante de impostos cobrados no presente.” 

d) “Se o governo abrir a economia ao exterior, a manutenção de um défice da balança 

corrente externa de 110 u.m. em ambos os períodos exigiria que, inicialmente, a posição 

líquida de investimento internacional fosse positiva e igual a 220 u.m..” 
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GRUPO 4   [1,5 valores; 10 minutos] 

 

Considere os seguintes dados, relativos a uma economia fechada: 

 Produto real: Y=100; 

Taxa de crescimento anual do produto real: y= y
N
 = 3%; 

 Nível de preços: P=1; 

Oferta nominal de moeda no momento actual: MS
=500; 

Taxa de juro nominal: i=5%; 

Velocidade de circulação da moeda estável. 

 

O Banco Central tem mantido a taxa de inflação num valor estável, igual a 2%. Os 

agentes esperam que esta taxa de inflação se mantenha por muito tempo. 

 

Suponha que o Banco Central decide aumentar a taxa de crescimento da oferta nominal 

em 1 ponto percentual, e anuncia essa medida. De acordo com a teoria quantitativa da 

moeda, quais serão, daqui a um ano, os valores: 

(i) do produto real (Y) e da taxa de crescimento do produto real (y); 

(ii) do nível de preços (P) e da taxa de inflação (π); 

(iii) da taxa de juro real (r) e da taxa de juro nominal (i). 

 

 

GRUPO 5   [3,0 valores; 15 minutos] 

 

As preferências da família representativa, relativamente à escolha entre consumo e 

lazer, são descritas pela função utilidade: U(C,l) = C
0,5

 + l
0,5. Existem 10 famílias na 

economia, tendo cada uma 1 unidade de tempo para dividir entre trabalho e lazer. 

 

a) Determine a função oferta agregada de trabalho e descreva a intensidade relativa dos 

efeitos rendimento e substituição. 

 

b) Admita que a função produção nesta economia é dada por Y(N)=N. Suponha que o 

governo passa a cobrar um imposto sobre o rendimento salarial, tIRS=0,4, o que implica 

que o salário real líquido recebido pelos trabalhadores passe a ser wliq
=0,6w. Determine 

os valores de equilíbrio do salário real, do emprego e do produto. 
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GRUPO 6   [6,0 valores; 35 minutos] 

 

Um estudo recente sobre uma economia grande identificou as seguintes funções 

representativas do comportamento das principais variáveis macroeconómicas: 

o Função de produção: Y = N; 

o Taxa de imposto sobre os rendimentos salariais: tIRS = 0,4 

[implica que o salário líquido recebido pelos trabalhadores seja: wliq
=(1-tIRS)w]; 

o Oferta de trabalho colectiva: NC
 = 10w

liq
/(1+w

liq
); 

o Consumo público: G = 1,5; 

o Consumo privado: C = 0,45 + 0,8 (Y-TIRS) – 2 r; 

o Investimento: I = 1 – 8 r; 

o Exportações líquidas: NX = 0; 

o Procura real de moeda: LD
 = 5 + 1,6 Y – 10 i; 

o Oferta nominal de moeda: MS
 = 10. 

 

A última análise da conjuntura publicada pelo Instituto de Estatística revelou que a 

economia se encontra em equilíbrio de longo prazo, com: 

Y = 3,75 ; N = 3,75 ; w = 1 ; π = 0. 

 

a) Determine a taxa de juro nominal e o nível de preços em vigor. 

 

b) Suponha que o governo decide reduzir a taxa de IRS para tIRS = 0,25. Quantifique os 

efeitos desta medida no nível de produto real (Y), no salário nominal (W), na taxa de 

juro nominal (i) e no nível de preços (P), nas seguintes circunstâncias: 

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

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

 

 

GRUPO 7   [1,5 valores; 10 minutos] 
 

Descreva, segundo o modelo de Friedman, o processo de ajustamento entre o curto e o 

longo prazo (de uma economia fechada), após um aumento da oferta de moeda. 

 

FIM 
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Soluções: 
 
Escolha múltipla 
 

1 a

2 b

3 c

4 d

5 c

6 c

7 b

8 a

9 d

10 d

11 b

12 a

13 a

14 a

15 d

16 b

17 d

18 d

19 a

20 a  
 
 
Exercícios 
 
I a) c=1,255. 
I b) s=0,3; c=1,306. 
 
II r = 0,1. 
 
III a) C2 = 1,1 C1 (afirmação falsa). 
III b) C1 = 850 (agente devedor, afirmação correcta). 
III c) T1 = 6553,6 (afirmação falsa). 
III d)  F = 210 (afirmação falsa). 
 
IV i) Y=103; y=0,03. 
IV ii) π=0,03; P=1,03. 
IV iii) r=0,03; i=0,06. 
 
V a) NS = 10w/(1+w) (predomina o efeito substituição). 
V b)  w=1; N = 3,75; Y = 3,75. 
 
VI a)  i = 0,1; P = 1. 
VI b) curto prazo: W=1; P=1; Y=3,975; W=1; i=0,136. 
VI b) longo prazo: Y=4,286; i=0,1236; P=0,941; W=0,941. 


