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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2006-07) 

LEC206 MACROECONOMIA II 

 
 

Exame de Recurso (11 de Julho de 2007) 

 
 
Duração: 1h10 (escolha múltipla – 10,0 valores) + 1h20 (parte prática – 10,0 valores). 

Não é permitida qualquer forma de consulta. 

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

Durante a prova de escolha múltipla, não é permitido o uso de máquinas de calcular. 

No final do exame, os alunos deverão aguardar sentados até que sejam recolhidas as 
folhas de resposta e seja autorizada a saída da sala. 

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. De acordo com os factos estilizados de Kaldor: 

a) O produto real per capita diminui ao longo do tempo. 
b) O rácio entre capital e produto é estável. 
c) O peso da remuneração do trabalho no rendimento diminui ao longo do tempo. 
d) As economias desenvolvidas estão sempre em steady-state. 

 
 
2. Considere uma economia em steady-state com crescimento populacional positivo e 
constante. De acordo com o modelo de Solow, a existência de progresso tecnológico é 
uma condição: 

a) Necessária para que o produto cresça. 
b) Necessária e suficiente para que o produto per capita cresça. 
c) Necessária, mas não suficiente, para que o produto per capita cresça. 
d) Suficiente, mas não necessária, para que o produto cresça. 

 
 
3. O apoio do governo a actividades de investigação e desenvolvimento: 

a) Pode ser visto como uma política de estabilização, com o objectivo de manter o 
produto efectivo o mais próximo possível do produto natural. 

b) É desnecessário, de acordo com as teorias de crescimento endógeno. 
c) Pode ser visto como uma política estrutural, com o objectivo de fomentar o 

crescimento económico de longo prazo. 
d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 
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4. Qual das seguintes afirmações está correcta? 

a) A evidência empírica demonstra que existe actualmente um processo de 
convergência absoluta a nível mundial. 

b) Alguns modelos de crescimento endógeno consideram que a evolução 
tecnológica envolve externalidades positivas. 

c) Os modelos de crescimento endógeno consideram que o progresso tecnológico é 
exógeno. 

d) Os países mais pobres apresentam maiores taxas de retorno do capital, tal como 
previsto pelo modelo de Solow. 

 
 
5. A procura de trabalho por parte das empresas depende: 

a) Do salário que os trabalhadores estão dispostos a aceitar. 
b) Exclusivamente das condições cíclicas da economia. 
c) Da produtividade marginal do trabalho. 
d) Das preferências dos trabalhadores por lazer. 

 
 
6. Se a curva da oferta individual de trabalho é negativamente inclinada, então: 

a) O efeito substituição é superior ao efeito rendimento. 
b) O efeito substituição é igual ao efeito rendimento. 
c) O efeito substituição é inferior ao efeito rendimento. 
d) Não se pode tirar nenhuma das conclusões anteriores. 

 
 
7. Em termos macroeconómicos, o consumo é: 

a) Pro-cíclico e mais volátil do que o investimento. 
b) Anti-cíclico e mais volátil do que o investimento. 
c) Pro-cíclico e menos volátil do que o investimento. 
d) Anti-cíclico e menos volátil do que o investimento. 

 
 
8. De acordo com a função consumo keynesiana: 

a) A taxa de poupança aumenta com o rendimento disponível. 
b) A taxa de poupança diminui com o rendimento disponível. 
c) A propensão marginal ao consumo aumenta com o rendimento disponível. 
d) A propensão marginal ao consumo diminui com o rendimento disponível. 

 
 
9. No âmbito da hipótese do rendimento permanente, com expectativas adaptativas: 

a) A propensão marginal para o consumo de curto prazo é superior à propensão 
marginal de longo prazo. 

b) A propensão marginal para o consumo de curto prazo é inferior à propensão 
marginal de longo prazo. 

c) A propensão marginal para o consumo de curto prazo é igual à propensão 
marginal de longo prazo. 

d) Não há uma relação estável entre as propensões marginais para o consumo de 
curto e de longo prazo. 
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10. No âmbito do modelo de escolha intertemporal do consumidor, considere o caso um 
agente que, dada a taxa de juro, escolhe consumir o seu rendimento em cada período 
(C1=Y1 e C2=Y2). Perante um aumento da taxa de juro: 

a) A utilidade do agente diminui. 
b) O agente passa a ser credor. 
c) O agente passa a devedor. 
d) O agente continua a consumir o seu rendimento em cada período. 

 
 
11. De acordo com a teoria do acelerador: 

a) Um aumento do investimento gera aumentos do produto. 
b) A reacção do investimento a variações do produto é tanto menor quanto menores 

forem os custos de ajustamento do capital. 
c) Os efeitos de variações do produto sobre o investimento são mais persistentes na 

teoria do acelerador flexível do que na teoria do acelerador simples. 
d) Não existe relação entre o produto e o investimento. 

 
 
12. De acordo com a teoria neoclássica, um aumento da taxa de juro conduz a: 

a) Uma diminuição do stock de capital, e, consequentemente, a um aumento da 
produtividade marginal do capital. 

b) Uma diminuição do stock de capital, e, consequentemente, a uma diminuição da 
produtividade marginal do capital. 

c) Um aumento do stock de capital, e, consequentemente, a um aumento da 
produtividade marginal do capital. 

d) Um aumento do stock de capital, e, consequentemente, a uma diminuição da 
produtividade marginal do capital. 

 
 
13. Um aumento da taxa de juro real pode resultar de: 

a) Um aumento da procura externa. 
b) Uma diminuição da despesa pública. 
c) Uma diminuição da produtividade marginal do capital. 
d) Uma diminuição da propensão marginal ao consumo. 

 
 
14. A quantidade de moeda em circulação diminui se o banco central: 

a) Aumentar a taxa de reserva legal ou aumentar a base monetária. 
b) Aumentar a taxa de reserva legal ou diminuir a base monetária. 
c) Diminuir a taxa de reserva legal ou aumentar a base monetária. 
d) Diminuir a taxa de reserva legal ou diminuir a base monetária. 

 
 
15. Suponha que se verifica a Teoria Quantitativa da Moeda, que a taxa de crescimento 
do produto natural é de 4%, que a taxa de juro nominal é 7%, e que a taxa de 
crescimento da oferta nominal de moeda é de 6%. Então, a taxa de juro real deverá ser 
igual a: 

a) 5%. 
b) 4%. 
c) 3%. 
d) 2%. 
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16. A procura nominal de moeda diminui: 
a) Quando diminui o nível geral de preços, a riqueza e o risco dos outros activos 

financeiros. 
b) Quando diminui o nível geral de preços e a riqueza, e aumenta o risco dos outros 

activos financeiros. 
c) Quando diminui o nível geral de preços e o risco dos outros activos financeiros, 

e aumenta a riqueza. 
d) Quando diminui o nível geral de preços, e aumenta a riqueza e o risco dos outros 

activos financeiros. 
 
 
17. Se, no dia 2 de Janeiro de 2008, as taxas de juro do mercado monetário da zona euro 
para operações com um prazo de 3, 6, 9 e 12 meses forem, respectivamente, de 4%, 
3,75%, 3,5% e 3,25%, podemos concluir que os agentes económicos esperam que, 
durante 2008, as taxas de juro do mercado monetário da zona euro para operações com 
um prazo de 1 mês irão: 

a) Subir. 
b) Descer. 
c) Descer no primeiro semestre e subir no segundo semestre. 
d) Subir no primeiro semestre e descer no segundo semestre. 

 
 
18. Considere uma economia com dois períodos. Assuma que não existe dívida pública 

herdada do passado. No período 2, a despesa pública terá que ser igual a: 
a) )( 1122 TGTG −−=  
b) )()1( 1122 TGrTG g −⋅+−=  

c) )()1( 1122 TGrTG g −⋅++=  

d) )( 1122 TGrTG g −⋅−=  

 
 
19. Assumindo que se verifica o Princípio da Equivalência Ricardiana: 

a) Um aumento da despesa pública não afecta o nível de consumo privado. 
b) O recurso à emissão de dívida pública para compensar uma redução dos 

impostos faz com que aumente o consumo privado. 
c) Um aumento dos impostos não afecta o nível de consumo privado. 
d) Quando a taxa de juro suportada pelo sector público é superior à dos agentes 

particulares, estes preferem pagar todos os impostos no futuro. 
 
 
20. A capacidade/necessidade de financiamento do sector público é dada pelo: 

a) Saldo orçamental primário. 
b) Saldo de capital. 
c) Saldo orçamental. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
 
21. A taxa de câmbio real de equilíbrio depende positivamente: 

a) Da produtividade da economia nos sectores de bens transaccionáveis. 
b) De alterações da procura interna a favor dos bens não transaccionáveis. 
c) Da taxa de inflação interna. 
d) As alíneas a) e b) estão correctas. 
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22. A entrada de trabalhadores imigrantes, no longo prazo: 

a) Faz aumentar o produto natural. 
b) Faz aumentar o nível de preços. 
c) Faz aumentar a taxa de juro. 
d) Faz aumentar o salário real. 

 
 
23. Numa economia grande, uma política monetária restritiva provoca: 

a) Uma diminuição do produto real, no curto e no longo prazo. 
b) Um aumento temporário do desemprego. 
c) Um aumento da taxa de juro real, no longo prazo. 
d) Um aumento temporário do investimento. 

 
 
24. Supondo que todos os preços são flexíveis, uma diminuição da taxa de juro real 

pode resultar de: 
a) Um aumento da despesa pública. 
b) Um aumento da produtividade. 
c) Um aumento da massa monetária. 
d) Um aumento das exportações. 

 
 
25. Numa pequena economia aberta, uma política orçamental expansionista origina, no 

longo prazo: 
a) Uma diminuição do produto. 
b) Uma diminuição do desemprego. 
c) Uma diminuição das exportações. 
d) Uma diminuição do consumo. 

 
 
26. Numa pequena economia aberta, é de esperar uma apreciação real da moeda 

nacional, no longo prazo, se: 
a) O governo diminuir a despesa pública. 
b) Forem descobertas jazidas de petróleo ou gás natural. 
c) Ocorrer o fenómeno conhecido como neutralidade da moeda. 
d) O banco central levar a cabo uma política monetária expansionista. 

 
 
27. Se os agentes tiverem expectativas racionais: 

a) Conseguem prever com exactidão a evolução futura dos preços. 
b) A política monetária expansionista não é eficaz, se for antecipada. 
c) A procura agregada é vertical. 
d) Os aumentos da produtividade não têm efeitos expansionistas. 

 
 
28. Segundo a teoria dos ciclos económicos reais: 

a) A taxa de juro é pro-cíclica. 
b) As fases de expansão económica resultam de uma diminuição do salário real. 
c) Um aumento da massa monetária provoca um aumento temporário do produto. 
d) Os preços são rígidos no curto prazo. 
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GRUPO 1   [2,0 valores; 20 minutos] 

 

Considere uma economia em equilíbrio sustentado (steady-state), cuja função de 

produção é dada por: Y = 4·K
0,4
·N

0,6. A taxa de depreciação do capital é igual a 5% e a 

taxa de crescimento da população é igual a 3%. 

 

a) Qual é o valor da taxa de poupança, se o stock de capital por trabalhador for igual a 

32 unidades? 

 

b) Em resultado de um choque tecnológico exógeno, a economia deixou de estar em 

steady-state. No período em causa, as taxas de crescimento do produto e do stock de 

capital foram, respectivamente, 5% e 2%. Sabendo que a remuneração do factor capital 

representa 40% do rendimento nacional, estime a taxa de crescimento da produtividade 

total dos factores. 

 

 

 

 

GRUPO 2   [2,0 valores; 20 minutos] 

 

As preferências dos agentes de uma dada economia são descritas por funções de 

utilidade da forma: θθ −−
+=

11),( lClCU , com 10 << θ  (sendo C o número de unidades 

de consumo diário e l o número de horas de lazer por dia). 

 

Os agentes têm como objectivo a maximização da sua utilidade, dispondo de 15 horas 

por dia para afectar a trabalho e lazer. 

 

a) Observa-se que o Fonseca escolhe C* = 62,5 e l* = 2,5. Admitindo que esta é a sua 

escolha óptima, calcule o valor de θ que o caracteriza. 

 

b) Determine a função oferta individual de trabalho do Fonseca e descreva o seu 

comportamento. 
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GRUPO 3   [2,5 valores; 20 minutos] 

 

O agente representativo de uma determinada economia tem uma esperança de vida de 

dois períodos e espera vir a auferir rendimentos do trabalho iguais a 1000 unidades no 

primeiro período e a 1100 unidades no segundo período. 

 

O agente dispõe ainda da possibilidade de efectuar um investimento. Tem acesso a uma 

tecnologia de produção dada por F(K) = 22·K
0,5, sendo a taxa de depreciação do capital 

igual a 100%. 

 

Sabe-se, ainda, que as suas preferências são representadas pela função utilidade 

U(C1,C2) = C1
0,5
·C2

0,5 e que enfrenta uma taxa de juro real de 10%. 

 

a) Calcule o investimento (I1) e o consumo presente (C1) do agente representativo. 

 

b) Para pôr fim à anarquia que tem caracterizado o país, foi decidida a formação dum 

governo com a seguinte agenda: (i) fixar o nível de gastos públicos em 200 unidades no 

1º período (G1 = 200) e em 330 unidades no 2º período (G2 = 330); (ii) escolher um 

perfil intertemporal de impostos (T1,T2) que maximize o bem-estar da população. 

 

Sabendo que o governo enfrentará uma taxa de juro real de 10%, calcule o efeito da 

constituição do governo sobre a riqueza do agente representativo. 
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GRUPO 4   [3,5 valores; 30 minutos] 

 

Na República das Bananas, uma pequena economia aberta na qual o sector público é 

inexistente, o comportamento das principais variáveis macroeconómicas é descrito pelas 

seguintes funções: 

o Função de produção: Y = 20·N
0,5 

o Oferta de trabalho colectiva: NC
 = 800 w 

o Consumo privado: C = 0,9 Y – 500 r 

o Investimento: I = 60 – 1000 r 

o Exportações líquidas: NX = 100·(1 – e) – 0,1 Y 

o Procura real de moeda: MD
/P = L

D
 = 0,5 Y – 5000 i 

o Oferta de moeda: MS
 = 100 

o Taxa de juro externa: rf = 2%. 

o Taxa de inflação = 0%. 

 

a) Sabendo que a economia se encontra em equilíbrio de longo prazo, calcule o 

produto real (Y), o emprego (N), as exportações líquidas (NX), e o nível de preços (P). 

 

b) Uma revolução pacífica conduziu à instalação de um governo, que passou a cobrar 

impostos (t = 0,4), para financiar a construção de palácios, igrejas e estádios (G = 200). 

Calcule o efeito destes acontecimentos sobre o produto real (Y), a taxa de juro real (r) e 

a taxa de câmbio real (e). 

i) No curto prazo, com preços e câmbios fixos. 

ii) No longo prazo, com preços e câmbios flexíveis. 

 

 

Nota: Justifique adequadamente os cálculos efectuados. 

 

 

FIM 
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Soluções: 

 

1 b

2 b

3 c

4 b

5 c

6 c

7 c

8 a

9 b

10 b

11 c

12 a

13 a

14 b

15 a

16 a

17 b

18 b

19 c

20 c

21 d

22 a

23 b

24 b

25 c

26 b

27 b

28 a  


