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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2009-10) 

1E207 - MACROECONOMIA II 

 
 

Exame de Recurso (12 de Julho de 2010) 
 

 

Duração: 1h (escolha múltipla) + 1h30 (exercícios). 

As respostas às questões de escolha múltipla serão recolhidas ao fim de 1h. 

Responda a cada grupo de exercícios práticos numa folha separada. 

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 autorizada a sua saída. 

Responda às seguintes questões de escolha múltipla, 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! 
 

 

 
QUESTÕES DE ESCOLHA MÚLTIPLA   [8,0 valores; 1 hora] 
 

1. Relativamente à dinâmica de crescimento de longo prazo das principais economias, Nicholas 
Kaldor identificou um conjunto de regularidades empíricas, segundo as quais apenas não é 
estável: 

a) A distribuição do rendimento entre trabalho e capital. 

b) A taxa de rentabilidade do capital. 

c) O rácio entre capital e produto. 

d) O coeficiente de intensidade capitalística (rácio entre capital e trabalho). 

 

2. Segundo o modelo de crescimento neoclássico, se a taxa de investimento (I/Y) de uma 
economia aumentar de 15% para 20%, deverá observar-se: 

a) Um aumento permanente do nível e da taxa de crescimento do produto por trabalhador. 

b) Um aumento permanente do nível de produto por trabalhador e um aumento temporário 
da respectiva taxa de crescimento. 

c) Um aumento temporário do nível de produto por trabalhador e um aumento permanente 
da respectiva taxa de crescimento. 

d) Um aumento temporário do nível e da taxa de crescimento do produto por trabalhador. 
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3. Considere uma economia em steady-state na qual, por via de políticas de estímulo da 
natalidade, a população está a crescer a uma taxa cada vez maior, mas os seus responsáveis 
pretendem manter inalterado o nível de produto por trabalhador. Para que tal ocorra, é 
necessário: 

a) Que a poupança por trabalhador diminua gradualmente para compensar o aumento da taxa 
de crescimento populacional. 

b) Que a taxa de depreciação do stock de capital aumente gradualmente para compensar o 
aumento da taxa de crescimento populacional. 

c) Que a poupança por trabalhador aumente gradualmente para compensar o aumento da 
taxa de crescimento populacional. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

4. Se a oferta de trabalho individual for dada por 4wL −= , pode concluir-se que (para 

salários reais acima de 4): 

a) O efeito substituição domina o efeito rendimento. 

b) O efeito rendimento domina o efeito substituição. 

c) O efeito substituição e o efeito rendimento equilibram-se mutuamente. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

5. Em condições de concorrência perfeita, a função procura de trabalho depende: 

a) Do nível de salário real em vigor. 

b) Das condições tecnológicas. 

c) Da relação entre os efeitos substituição e rendimento. 

d) Do número de agentes que integram a força de trabalho da economia. 

 

6. Considere, numa dada economia, o modelo do consumo intertemporal com 2 períodos, 
presente e futuro. Admita, adicionalmente que o mercado do crédito está aberto ao exterior, 
ou seja, as famílias podem emprestar e pedir emprestado ao exterior. A taxa de juro no 
mercado do crédito é r, quer interna quer internacionalmente. Ceteris paribus: 

a) A taxa de poupança das famílias será nula uma vez que a taxa de juro é igual nessa 
economia e no exterior. 

b) Uma vez que existem relações de crédito com o exterior e as taxas de juro na economia e 
no exterior são iguais, a taxa de poupança das famílias não depende da taxa de juro. 

c) A taxa de poupança das famílias pode ser positiva ou negativa, em função das grandezas 
do rendimento presente e do rendimento esperado futuro. 

d) A taxa de poupança será sempre positiva dado que é necessário pagar os empréstimos 
contraídos no período 1. 
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7. Relativamente à formação bruta de capital, podemos afirmar que: 

a) Tem um comportamento fortemente contra-cíclico. 

b) É a componente mais estável da procura agregada. 

c) Se for positiva, os recursos produtivos da economia aumentam. 

d) Tem um peso inferior ao do consumo na composição da despesa agregada. 

 

8. O investimento está relacionado: 

a) Positivamente com a taxa de desconto dos lucros futuros. 

b) Inversamente com a variação do produto. 

c) Inversamente com o q de Tobin. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

9. Subjacentes à afirmação: “Se a taxa de crescimento da base monetária aumentar 1 ponto 

percentual, é de prever que a taxa de juro nominal aumente 1 ponto percentual” estão: 
a) A teoria quantitativa da moeda, o multiplicador monetário e o efeito de Fisher. 
b) O multiplicador monetário e o efeito de Fisher. 
c) A teoria quantitativa da moeda e o multiplicador monetário. 
d) A teoria quantitativa da moeda e o efeito de Fisher. 

 

10. Considere o efeito da possibilidade de o público realizar aplicações financeiras de forma mais 
fácil através da internet. Ceteris paribus, é de esperar que: 

a) Dado o aumento previsto das transacções no mercado de activos, a oferta de moeda 
aumente. 

b) A procura de moeda diminua enquanto a procura de activos financeiros aumente. 

c) A oferta de moeda seja menos controlada pelo banco central uma vez que a maior 
concorrência nos mercados de activos reduz os riscos de aumento do nível de preços. 

d) A procura de moeda aumente pois o público necessita de mais liquidez para fazer mais 
aplicações financeiras. 

 

11. De acordo com o modelo de Baumol-Tobin: 

a) A procura de moeda aumenta com o número de conversões entre activos financeiros não 
líquidos e moeda. 

b) Um aumento da taxa de inflação não tem impacto na procura real de moeda, apesar do 
efeito de Fisher. 

c) Se o rendimento do agente representativo e a taxa de retorno dos activos financeiros 
duplicarem, a procura real de moeda mantém-se constante. 

d) O custo da conversão de um activo em moeda é tanto maior quanto maior for o montante 
da conversão. 
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12. No final de 2009, a dívida pública de Portugal era de 125,6 mil milhões de euros, que 
correspondem a 76,6% do produto interno bruto. Para 2010, estão previstas receitas 
correspondentes a 43,1% do produto e uma despesa pública igual a 84,5 mil milhões de euros, 
que inclui o pagamento dos juros da dívida pública a uma taxa de 4%. Assim sendo: 

a) Se o produto interno bruto aumentar 1% (a preços correntes), o rácio entre dívida pública 
e produto irá aumentar para aproximadamente 84%. 

b) O défice orçamental será igual a 8,1 mil milhões de euros. 

c) Se o produto interno bruto aumentar 5% (a preços correntes), o rácio entre dívida pública 
e produto irá aumentar para aproximadamente 76%. 

d) O saldo orçamental primário será igual a 5 mil milhões de euros. 

 

13. Verificando-se o Princípio da Equivalência Ricardiana: 

a) Uma diminuição dos impostos faz com que aumente a poupança bruta da nação. 

b) Uma diminuição dos impostos provoca um aumento do produto, não havendo “crowding-
out”. 

c) É equivalente financiar a despesa pública através da emissão de títulos de dívida pública 
ou através da emissão de moeda. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

14. Tipicamente, um aumento inesperado da taxa de inflação: 

a) Agrava a restrição orçamental do sector público. 

b) Faz com que diminua o valor nominal do saldo orçamental primário. 

c) Não tem efeito sobre o valor nominal dos juros da dívida contraída anteriormente. 

d) Faz com que diminua o valor nominal da dívida pública. 

 

15. A hipótese da paridade dos poderes de compra, na sua versão relativa: 

a) Significa que os preços dos bens transaccionáveis tendem para a igualdade entre os países 
quando expressos na mesma moeda. 

b) Propõe que o Banco Central aumente a oferta de moeda se a taxa de câmbio nominal se 
apreciar no mercado. 

c) Afirma que a taxa de câmbio real no longo prazo é estável. 

d) É um corolário da teoria quantitativa da moeda. 

 

16. Atendendo à figura seguinte, diga que choque pode ter desviado, no curto prazo, a economia 

do seu equilíbrio inicial ( )*
0

*
0 , rY  , para a nova situação, ( )** , CPCP rY ? 
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a) Uma diminuição da despesa pública. 
b) Uma diminuição da quantidade nominal de moeda oferecida. 
c) Um choque de produtividade negativo. 
d) Um choque de política monetária expansionista. 

 

17. A taxa de juro real de equilíbrio de longo prazo de uma economia grande é determinada: 

a) Pelo equilíbrio no mercado de trabalho. 

b) Pelo equilíbrio no mercado de bens e serviços. 

c) Exogenamente, para eliminar possibilidades de arbitragem entre activos domésticos e 
activos do exterior. 

d) Pelo equilíbrio nos mercados de trabalho e de bens e serviços. 

 

18. Numa economia grande, uma diminuição da despesa pública deverá provocar: 

a) Um aumento do valor da produtividade marginal do trabalho, no curto prazo. 

b) Um aumento do produto, no longo prazo. 

c) Um aumento da velocidade de circulação da moeda, no curto prazo. 

d) Um aumento do nível de preços, no longo prazo. 

 

19. Numa pequena economia aberta, num contexto de mobilidade perfeita dos fluxos financeiros, 
a hipótese da paridade dos poderes de compra traduz-se, no longo prazo, na: 

a) Estabilidade da taxa de câmbio nominal. 

b) Igualdade entre as taxa de juro reais interna e externa. 

c) Igualdade entre as taxas de inflação interna e externa. 

d) Todas as anteriores. 

 

20. Segundo o modelo de Friedman: 

a) Os salários nominais são fixos no curto prazo. 

b) Os trabalhadores são forçados a trabalhar mais do que desejam. 

c) As expansões do produto estão associadas a inflação não antecipada pelos trabalhadores. 

d) Os salários reais sobem temporariamente durante as expansões do produto. 
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GRUPO 1   [3,5 valores; 25 minutos] 

 

Considere uma economia cuja função produção agregada é dada por Y = 6K0,5N0,5 (sendo Y o 
produto real, K o stock de capital e N a quantidade de trabalho utilizada). Sabe-se que a taxa de 
depreciação é de 10%, que o factor trabalho cresce à taxa anual de 5% e que a taxa de poupança é 
de 40%. 

a) Admitindo um stock de capital por unidade de trabalho de 324, diga qual a tendência de 
evolução desta variável e qual o seu valor de steady state, à luz do modelo de Solow. 

b) Calcule a taxa de poupança que verifica a condição de golden rule e caracterize esta 
situação. Represente graficamente esta solução em conjunto com a do steady state desta 
economia. 

 

Ainda relativamente a esta economia, considere os seguintes elementos: 

K = 4096  ;      NC = 
3

w
  ;     NS = 

4,2

w
, 

onde NC representa a oferta colectiva de trabalho e NS representa a oferta agregada de trabalho. 

c) Caracterize a situação do mercado de trabalho correspondente ao resultado da concertação 
social. Discuta em que medida essa solução pode ser considerada de equilíbrio. 

d) Explique o significado económico do conceito de desemprego friccional e deduza o 
indicador de desemprego friccional. 

 

 

GRUPO 2 [3,0 valores; 20 minutos] 

 

Considere uma economia com dois períodos (1=t  e 2=t ), na qual as famílias detêm uma 

riqueza inicial de 200 u.m. e prevêm receber os seguintes rendimentos brutos: 30001 =Y  u.m. e 

32002 =Y  u.m.. Sabe-se ainda que, nesta economia: 

• Existe a possibilidade de investir numa tecnologia cuja função de produção é dada por 
6,03KY = , não havendo capital físico inicial e estando o capital sujeito a uma depreciação 

anual de 15%. 

• A taxa de juro real enfrentada pelos sectores público e privado é de 10%. 

• Os gastos públicos estão fixos: 5001 =G  u.m. e 6002 =G  u.m.. 

• O défice orçamental primário previsto para 1=t  é de 100 u.m.. 

 

a) Determine o montante dos impostos cobrados pelo governo em cada período. 

b) Calcule o nível de investimento que maximiza a riqueza do agente representativo. 
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c) Considere que as preferências do agente representativo são representadas pela seguinte 

função de utilidade: ( ) 3,0
2

7,0
121 5, CCCCU = . Determine o nível de consumo (em cada 

período) que maximiza o bem-estar do agente. 

 

 

GRUPO 3   [1,5 valores; 15 minutos] 

 

Numa pequena economia aberta, a função procura real de moeda, em termos agregados, está de 

acordo com o modelo de Baumol-Tobin, sendo dada por 
i

Yb
Ld

2
= , em que: 

• O custo de conversão entre moeda e activos não líquidos (b) é constante e igual a 10. 

• A taxa de juro nominal (i) é constante e igual a 0,05. 

• O produto real (Y) é igual a 100, mas cresce a uma taxa constante e igual a 2%. 

Os agentes mantêm um rácio entre circulação monetária e depósitos bancários constante e igual a 
0,2, enquanto os bancos mantêm uma taxa de reserva constante e igual a 0,1. Sabe-se ainda que a 
circulação monetária é igual a 100 e que cresce a uma taxa constante e igual a 4%. 

a) Supondo que o mercado monetário está em equilíbrio, determine o nível de preços actual. 

b) Determine a taxa de inflação prevista, com base na teoria quantitativa da moeda. 

c) Use o modelo de Baumol-Tobin para prever a taxa de inflação. Comente. 

 

 

GRUPO 4   [4,0 valores; 30 minutos] 

 

Um estudo recente sobre a Tepelândia, uma pequena economia aberta em regime de câmbios 
flexíveis, identificou as seguintes funções representativas do comportamento das principais 
variáveis macroeconómicas num determinado período de tempo: 

• Função de produção: Y = 40K0,5N0,5 

• Stock de capital (factor fixo): K = 1 

• Oferta de trabalho colectiva: NC = 25 w2 

• Consumo público: G = 90 

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

• Consumo privado: C = 40 + 0,85Yd – 1600 r 

• Investimento: I = 110 – 2000 r 

• Exportações líquidas: NX = – 80 + 400 (1-e) – 0,4Y 

• Procura real de moeda: LD = 7Y – 12000 i 

• Oferta nominal de moeda: MS = 40000 
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• Taxa de juro real no exterior: r f = 2% 

• Taxas de juro real e nominal internas: ao nível de equilíbrio externo 

• Nível de preços no exterior: exógeno e constante 

• Inflação esperada no exterior: πe f = 0% . 

 

a) Determine a situação de equilíbrio macroeconómico de longo prazo (Y, r, P, e) . 

b) Admita que a economia sofre um choque de confiança que leva a que a taxa de juro real 
compatível com o equilíbrio externo passe para o dobro (ou seja, a paridade das taxas de juro 
agora requer uma remuneração real de 4% na economia nacional, quando no exterior a 
remuneração real continua a ser de 2%). Quais os impactos sobre o rendimento e o emprego 
no longo prazo? Qual a principal variável/mecanismo de ajustamento? Quantifique e explique 
sucintamente. 

c) Considere o choque descrito na alínea anterior, mas admita agora que esta economia se 
encontra em regime de câmbios fixos e que existem, em alternativa, as seguintes restrições ao 
ajustamento macroeconómico: 

i) Considerando que o nível de preços interno se mantém constante, calcule o impacto da 
subida da taxa de juro real sobre o rendimento. 

ii) Considerando que esta economia fica impedida de alterar a taxa de câmbio nominal, 
discuta (sem efectuar cálculos) se existe algum mecanismo de ajustamento de uma ou mais 
variáveis económicas desta economia, que possa amortecer esse impacto. Discuta as 
eventuais dificuldades de funcionamento do mecanismo a que se refere. 

 

FIM 
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Soluções: 

 

 

Grupo I 

a) Tendência para diminuir; k* = 324. 

b) Golden Rule: sGR = 50%; kGR = 400; yGR = 120. 

Steady-state actual: s* = 40%; k* = 256; y* = 96. 

c) N* = 16; w* = 48; NS(w = 48) = 20. 

 

Grupo II 

a) T1 = 400 ; T2 = 710. 

b) I = 139,1. 

c) C1 = 3558,7 ; C2 = 1678,6. 

 

Grupo III 

a) P = 6. 

b) π = 2%. 

c) π = 3%. 

 

Grupo IV 

a) Y=400; r=0,04; e=0,5; P=15,625. 

b) e=0,32. 

c) Y=300. 

 

1 d 11 c
2 b 12 a
3 c 13 d
4 a 14 c
5 b 15 c
6 c 16 b
7 d 17 d
8 d 18 a
9 a 19 b
10 b 20 c


