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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2007-08) 

LEC206 - MACROECONOMIA II 

 

 

Exame de Recurso (14 de Julho de 2008) 

 

 
Duração: 1h (escolha múltipla; 8 valores) + 1h45 (exercícios; 12 valores). 

Na primeira parte da prova, 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. De acordo com o modelo de crescimento de Solow, um aumento da taxa de 

poupança: 
a) Não tem qualquer efeito sobre o produto. 
b) Aumenta o nível de produto por trabalhador em steady state. 
c) Aumenta a taxa de crescimento do produto por trabalhador em steady state. 
d) Diminui o nível do stock de capital por trabalhador. 

 
2. Segundo o modelo de Solow, na ausência de progresso técnico, o stock de capital 

per capita e o rácio entre stock de capital e produto tendem a ser constantes em 
steady state. De acordo com a evidência empírica: 
a) Verificam-se estas duas características do modelo. 
b) Só se verifica a estabilidade do stock de capital per capita. 
c) Só se verifica a estabilidade do rácio entre o stock de capital e o produto. 
d) Nenhuma destas características do modelo se verifica. 

 
3. Suponha que as taxas de crescimento dos factores capital e trabalho são iguais a 3% 

e 5%, respectivamente, e que o resíduo de Solow é igual a 2%. Então, de acordo 
com a decomposição de Solow, a taxa de crescimento do produto real: 
a) É igual a 10%. 
b) Está compreendida entre 5% e 7%. 
c) Depende da quota dos rendimentos do capital e do trabalho no rendimento total, 

podendo assumir qualquer valor entre 2% e 10%. 
d) Nenhuma das afirmações anteriores está correcta. 
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4. Se a oferta de trabalho do agente representativo for dada por LS=40w-20: 

a) A produtividade marginal do trabalho é igual a 40. 
b) O efeito substituição predomina sobre o efeito rendimento. 
c) O salário de reserva é igual a 20. 
d) O efeito rendimento é igual ao efeito substituição. 

 
5. Considere o problema da escolha entre consumo e lazer. Suponha que o agente, de 

forma a maximizar a sua utilidade, escolhe trabalhar 8 horas por dia. Se a empresa 
lhe passar a pagar um salário superior pelas horas extraordinárias (Lext=L–8), o 
agente irá preferir: 
a) Continuar a trabalhar 8 horas por dia. 
b) Trabalhar horas extraordinárias e consumir mais. 
c) Trabalhar horas extraordinárias, podendo consumir mais ou menos. 
d) Continuar a trabalhar 8 horas ou trabalhar horas extraordinárias, dependendo do 

valor do prémio salarial associado às horas extraordinárias. 
 
6. Considere o problema da repartição do rendimento disponível entre consumo e 

poupança. Mantendo-se constante a idade de reforma, o aumento da esperança de 
vida deverá ter o seguinte impacto: 
a) Aumento do consumo presente. 
b) Aumento do consumo futuro. 
c) Aumento da propensão marginal para o consumo. 
d) Aumento da poupança. 

 
7. Um agente sempre teve um rendimento igual a 1000 unidades, e esperava que este se 

mantivesse constante no futuro. Assim sendo, consumia 800 unidades e poupava as 
restantes 200 unidades. No entanto, o seu rendimento neste período foi igual a 1100. 
Tendo expectativas adaptativas, o agente deverá: 
a) Aumentar o seu nível de consumo para 880 unidades. 
b) Continuar a poupar 200 unidades. 
c) Continuar a consumir 800 unidades. 
d) Poupar mais do que 220 unidades. 

 
8. Considerando um horizonte temporal de dois períodos, quando o rendimento presente 

diminui 5 unidades e o rendimento futuro aumenta 5 unidades: 
a)  Os agentes credores deverão aumentar o seu consumo futuro. 
b)  Os agentes devedores deverão aumentar o seu consumo futuro. 
c)  Os agentes deverão diminuir o seu consumo futuro. 
d)  Os agentes irão manter os seus níveis de consumo presente e futuro. 

 
9. Quando introduzimos na análise intertemporal a possibilidade de os agentes 

investirem: 
a) A riqueza do sector privado mantém-se constante. 
b) Aumenta a inclinação da restrição orçamental do sector privado. 
c) A riqueza do sector privado passa a depender apenas da rentabilidade líquida do 

investimento. 
d) A riqueza do sector privado não diminui. 

 
 



 3 

 
10. Num horizonte de dois períodos, se o valor residual do capital corresponder a 60% 

do valor de aquisição e a taxa de juro for de 10%, a escolha do stock de capital 
óptimo implica que a produtividade marginal do capital seja igual a: 
a) 0,4. 
b) 0,5. 
c) 0,6. 
d) 0,7. 

 
11. A principal diferença entre o mercado monetário e o mercado de capitais tem a ver 

com: 
a) O prazo de maturidade das operações financeiras e dos activos transaccionados. 
b) O facto de os activos transaccionados serem ou não cotados em bolsa. 
c) A existência ou não de especulação. 
d) A intermediação por parte de instituições financeiras. 

 
12. A base monetária resulta do somatório entre: 

a) Circulação monetária e reservas. 
b) Circulação monetária e depósitos. 
c) Depósitos e reservas. 
d) M2 e reservas. 

 
13. Imagine que as taxas de juro anuais esperadas nos períodos t, t+1, t+2 e t+3 para 

activos com a maturidade de 1 ano são, respectivamente, 4%, 5%, 7% e 8%. Nestas 
circunstâncias, qual será o valor esperado para a taxa de juro anual em t de um 
activo com uma maturidade de 4 anos? 
a) 4%. 
b) 8%. 
c) 6%. 
d) 5%. 

 
14. Os últimos anos em Portugal têm sido caracterizados por um défice orçamental: 

a) Sempre crescente. 
b) Superior ao défice primário. 
c) Inferior ao défice primário mas superior ao défice corrente. 
d) Sistematicamente negativo. 

 
15. Considere um país cujo saldo orçamental primário é sempre nulo, e cuja dívida 

pública corresponde, neste momento, a 50% do produto. Se a taxa de juro real for 
igual a 2% e o produto crescer a uma taxa anual de 5%: 
a) O défice orçamental será igual a 2% do produto. 
b) A dívida pública aumentará para um valor igual a 52% do produto. 
c) O rácio entre dívida pública e produto passará a ser inferior a 49%. 
d) O défice orçamental irá diminuindo ao longo do tempo. 

 
16. Numa economia grande, uma política monetária restritiva deverá provocar: 

a) Um aumento temporário do produto. 
b) Uma diminuição temporária das importações. 
c) Um aumento permanente do nível de preços. 
d) Um aumento permanente da taxa de juro. 
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17. Considerando o comportamento de longo prazo de uma economia grande: 

a) O aumento da propensão marginal para a poupança faz com que o produto 
aumente. 

b) O aumento da taxa de crescimento da oferta de moeda não afecta a taxa de juro 
nominal. 

c) O progresso técnico faz com que a taxa de juro aumente. 
d) A diminuição dos impostos provoca um aumento do nível de preços. 

 
18. No curto prazo, um aumento da componente autónoma das exportações provoca: 

a) Um aumento do produto de uma economia pequena com câmbios fixos. 
b) Uma diminuição do produto de uma economia grande. 
c) Um aumento da taxa de juro de uma economia pequena com câmbios fixos. 
d) Uma diminuição da taxa de juro de uma economia grande. 

 
19. Considerando o comportamento de longo prazo de uma pequena economia aberta 

com câmbios flexíveis, pode dizer-se que: 
a) O aumento da oferta nominal de moeda faz apreciar a taxa de câmbio real. 
b) O aumento da oferta nominal de moeda faz apreciar a taxa de câmbio nominal. 
c) O aumento da despesa pública faz diminuir o investimento. 
d) O aumento da despesa pública faz diminuir as exportações. 

 
20. Nos últimos 30 anos, em Portugal, os ciclos económicos caracterizaram-se por: 

a) Uma duração média de 3 anos por cada ciclo completo. 
b) Desvios máximos de 25% relativamente ao produto natural. 
c) Recessões mais prolongadas do que as expansões. 
d) Nenhum dos factos anteriores. 

 
 

FIM 
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GRUPO 1   [1,0 valores; 10 minutos] 

 

Considere uma economia cuja função produção agregada é: Y = K
0,25

 (AN)
0,75 (em que A 

representa a eficiência na utilização do factor trabalho). A economia está em 

“steady-state”, sabendo-se que o stock de capital se deprecia a uma taxa média anual de 

5%, que o produto real cresce à taxa anual de 3%, e que o produto por unidade de 

trabalho eficiente é igual a 1,5. Calcule a taxa de poupança desta economia. 

 

 

GRUPO 2   [1,5 valores; 10 minutos] 

 

O agente representativo dispõe de 16 horas diárias para aplicar em trabalho ou lazer, 

sendo as suas preferências representadas pela seguinte função utilidade: U = 5 C
0,2

 l
0,8. 

Se o agente abdicar de todo o tempo de lazer, poderá consumir 128 unidades. 

a) Determine o salário real e a utilidade máxima do agente representativo. 

b) O agente representativo depara-se com a hipótese alternativa de passar a receber 

um salário real de apenas 4 unidades por hora de trabalho, sendo compensado 

pela atribuição de um valor diário fixo (independente do tempo de trabalho) de 6 

unidades. Deverá aceitar? 
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GRUPO 3   [1,0 valores; 5 minutos] 

 

Considere a seguinte informação relativa a uma empresa que cessará a sua actividade no 

final do ano 2010: 

 

Ano 2008 2009 2010 

Lucros previstos 25 40 15 

 

Sabe-se também que o custo de substituição do capital instalado (no início de 2008) é 

igual a 75, e que a empresa enfrenta uma taxa de juro real igual a 10%. 

 

Diga, justificando, se a empresa deve aumentar o seu stock de capital (no início de 

2008), de acordo com a teoria do q de Tobin. 

 

 

GRUPO 4   [1,5 valores; 10 minutos] 

 

Considere os seguintes dados, relativos a uma economia que se encontra em equilíbrio: 

 Produto real: Y = 40; 

Custos de transacção: b = 0,5; 

 Taxa de juro nominal: i = 10%; 

Preferência por circulação monetária: c = 0,2; 

Taxa de reserva: e = 10%; 

Procura nominal de moeda: 
i

bYP
M

d

2

2

= . 

 

Uma vez que o Banco Central tem como objectivo manter a taxa de inflação num valor 

estável, igual a 3%, os agentes esperam que o nível geral de preços do próximo período 

seja igual a 2,06. 

 

Determine, para o período actual: o nível geral de preços, a procura real de moeda, a 

oferta nominal de moeda, a base monetária, e a velocidade de circulação da moeda. 
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GRUPO 5   [1,0 valores; 10 minutos] 

 

Considere uma economia com dois habitantes: um adulto, que possui activos no valor 

de 30 u.m., e um jovem, que não possui quaisquer activos. O adulto apenas tem 

rendimento no presente (Y1
d
=20; Y2

d
=0), enquanto que o jovem apenas terá rendimento 

no futuro (Y1
d
=0; Y2

d
=25). 

 

Ambos procuram maximizar a seguinte função utilidade: U(C1,C2) = 1,1 C1
0,5

 + C2
0,5. 

 

Nesta economia, a taxa de juro associada ao endividamento é igual a 11%, enquanto que 

a taxa de juro associada à poupança é igual a 9%. 

 

Determine o consumo, presente e futuro, de cada agente. 

 

 

GRUPO 6   [1,5 valores; 20 minutos] 

 

Considere uma economia com um horizonte temporal de dois períodos, cujos habitantes 

obtêm satisfação através do consumo de bens (C1,C2) e da utilização de serviços 

públicos (G1,G2), descrita pela seguinte função de bem-estar: 

U(C1,C2, G1,G2) = 1.1 C1
0,4

 G1
0,1

 + C2
0,4

 G2
0,1

. 

 

Sabe-se, ainda, que o fluxo de rendimentos brutos é descrito por: Y1=90 e Y2=121, que a 

taxa de juro real é igual a 10%, e que, inicialmente, não existem activos nem dívidas. 

 

Formule e resolva o problema da determinação do fluxo de despesa pública que 

maximiza o bem-estar da sociedade, considerando os seguintes casos: 

a) A nação pode endividar-se no período 1. 

b) A nação não se pode endividar no período 1. 

 



 8 

 

GRUPO 7   [3,5 valores; 30 minutos] 

 

Um estudo recente sobre uma pequena economia aberta identificou as seguintes funções 

representativas do comportamento das principais variáveis macroeconómicas: 

o Função de produção: Y = 2·N
0,5; 

o Oferta de trabalho colectiva: NC
 = 9w/(1+w

3
); 

o Consumo privado: C = 0,6+0,8 Y
d; 

o Investimento: I = 0,8 – 20 r; 

o Consumo público: G = 1; 

o Taxa de imposto: t = 0,25; 

o Exportações líquidas: NX = 10·(1 – e) – 0,1 Y; 

o Procura real de moeda: LD
 = 0,5 Y – 25 i; 

o Oferta de moeda: MS
 = 15; 

o Taxa de juro nominal externa: if = 4%; 

o Taxa de inflação externa: πf = 2%. 

o Taxa de inflação: π = 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) Devido a uma crise internacional, a economia ficou isolada do exterior por um 

período indeterminado, tendo deixado de existir quaisquer fluxos internacionais, tanto 

de bens como de capitais financeiros. Calcule o efeito deste acontecimento sobre o 

produto real (Y), a taxa de juro real (r), e o nível de preços (P). 

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

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

 
 

GRUPO 8   [1,0 valores; 10 minutos] 
 

Descreva o comportamento cíclico do salário real: 

i) Previsto pela teoria dos ciclos económicos reais; 

ii) Previsto pela teoria baseada na existência de rigidez nominal; 

iii) Observado empiricamente. 

FIM 
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Soluções: 
 
Escolha múltipla 
 

1 b

2 c

3 b

4 b

5 b

6 d

7 d

8 c

9 d

10 b

11 a

12 a

13 c

14 b

15 c

16 b

17 d

18 a

19 d

20 d  
 
 
Exercícios 
 
1 s = 0,27. 
 
2 a) U = 73,5. 
2 b) U = 70 (não deve aceitar). 
 
3 VM = 73,8 (não deve aumentar o stock de capital). 
 
4 P = 2,   Ld = 10,   MS = 20,   H = 5,   V = 4. 
 
5 Adulto: C1=26,3 e C2=25,8;   Jovem: C1=11,8; C2=12,0. 
 
6 a) G1=G2=20,95. 
6 b) G1=18 e G2=24,2. 
 
7 a) N=4;   Y=4;   NX=-0,4;   P=10. 
7 b) i) Y=4,5;   r=0,03;   P=10. 
7 b) ii) Y=4;   r= 0,04;   P=15. 
 
 


