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  Ano Lectivo 2005/2006 

MACROECONOMIA II   
LEC206 

 

LICENCIATURA EM ECONOMIA EXAME – Época de Recurso 
 

 

Data de realização: 17 de Julho de 2006 

Duração da prova: 3 horas 

Responda a cada grupo em folhas separadas. O grupo 1 deverá ser respondido na folha 
especialmente fornecida para esse efeito. Não se esqueça de colocar o nome em todas as 

folhas e assinalar a versão na folha de respostas do grupo 1. 

Não é permitida qualquer forma de consulta. Escreva de forma legível. 

Não é permitido o uso de telemóveis durante a prova. Estes deverão ser desligados e 
guardados antes de começar o teste. 

Não são permitidas saídas da sala nos últimos 15 minutos. No final da prova, os alunos 
deverão aguardar sentados até que seja recolhido o teste e autorizada a sua saída. 

 
 

 

 

GRUPO 1  (10,5 valores) 
 
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 (em valor absoluto) 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. 
 
1. No longo prazo, as economias evoluem de forma tal que: 

a) Os salários são estáveis. 
b) O rácio capital-produto aumenta continuadamente. 
c) O produto per capita se mantém constante. 
d) A proporção entre salários e lucros se mantém estável. 

 
2. Em steady-state, o modelo de Solow sem progresso técnico e com crescimento da 

população, prevê que: 
a) O stock de capital se mantenha constante. 
b) O PIB per capita se mantenha constante. 
c) O valor do produto se mantenha constante. 
d) Todas as anteriores. 
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3. Segundo o modelo de Solow, o valor do produto per capita em equilíbrio é maior 
quando: 
a) O crescimento populacional é menor. 
b) A taxa de poupança é menor. 
c) A produtividade total dos factores é menor. 
d) A taxa de depreciação do capital é maior. 

 
4. Segundo o modelo de Solow com progresso técnico, a taxa de crescimento do 

produto per capita no longo prazo é maior quando: 
a) A taxa de poupança é maior. 
b) O crescimento populacional é maior. 
c) A taxa de depreciação do capital é menor. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 
5. A noção de convergência absoluta está associada à convergência: 

a) Do PIB per capita das diferentes economias. 
b) Das taxas de crescimento do PIB das diferentes economias. 
c) Dos valores do PIB, apenas para economias com tecnologias e culturas 

semelhantes. 
d) Dos valores do PIB per capita, apenas para economias com tecnologias e 

culturas semelhantes. 
 

6. No que diz respeito à escolha óptima do agente representativo do sector privado, o 
trade-off entre consumo e lazer consiste em: 
a) Ser apenas possível alcançar um maior nível de consumo quanto maior for o 

número de horas de lazer, para dado nível de utilidade. 
b) Ser apenas possível alcançar um maior nível de consumo quanto menor for o 

número de horas de lazer, para dado número total de horas disponíveis para 
trabalho e lazer. 

c) Ser apenas possível alcançar um maior nível de consumo quanto maior for o 
nível de utilidade, para dado número de horas de lazer. 

d) Todas as anteriores estão erradas. 
 

7. A curva de oferta individual de trabalho: 
a) Tem subjacente a igualdade entre o salário real e a produtividade marginal do 

trabalho, para cada nível de salário real. 
b) Respeita a restrição orçamental do sector público. 
c) Resulta da escolha óptima entre consumo e lazer do indivíduo representativo, 

para cada nível de salário real. 
d) Resulta da escolha óptima de trabalho dos sindicatos, para cada nível de salário 

real. 
 

8. Supondo que a curva de oferta de trabalho do Sr. António é  L = 5 + 1/w, pode 
concluir-se que, para este agente económico: 
a) O efeito rendimento excede o efeito substituição, qualquer que seja w. 
b) O efeito substituição excede o efeito rendimento, qualquer que seja w. 
c) O efeito riqueza excede o efeito substituição, para w<5. 
d) O efeito substituição excede o efeito rendimento, para w<5. 
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9. O desemprego estrutural ocorre numa determinada economia: 
a) Quando diminui a procura de trabalho pelas empresas. 
b) Quando a existência de sindicatos torna o salário real rígido à baixa. 
c) Na exacta medida do desemprego natural. 
d) Em número equivalente ao número de indivíduos que está disponível para 

trabalhar ao salário vigente. 
 

10. A taxa de desemprego friccional: 
a) Baixa com o peso dos sindicatos nos processos de negociação salarial. 
b) Resulta da dinâmica normal de criação e destruição de postos de trabalho na 

economia. 
c) Aumenta com a redução do salário real de equilíbrio, tudo o resto constante. 
d) Aumenta com a facilidade de anúncio de vagas pelas empresas, tudo o resto 

constante. 
 

11. Em Portugal, nos últimos 30 anos: 
a) O rendimento disponível cresceu a um ritmo superior ao do consumo das 

famílias. 
b) As despesas com habitação e serviços de comunicações ganharam peso no 

consumo privado total. 
c) O consumo de bens alimentares foi a rubrica de consumo privado que mais 

cresceu. 
d) A poupança das famílias cresceu a um ritmo superior ao do rendimento 

disponível. 
 

12. Tudo o resto constante, uma redução da taxa de juro real: 
a) Aumenta a utilidade das famílias devedoras. 
b) Tem impacto ambíguo no consumo corrente do agente credor, devido ao 

predomínio do efeito rendimento/riqueza sobre o efeito substituição. 
c) Aumenta sempre a utilidade das famílias devido ao aumento da riqueza. 
d) Tem impacto negativo no consumo corrente do agente devedor, devido ao 

predomínio do efeito rendimento/riqueza sobre o efeito substituição. 
 

13. Considere um indivíduo que tem, actualmente, uma esperança de vida de 50 anos e 
que espera estar empregue com um salário anual de 10000 euros durante mais 30 
anos, após os quais deixa de receber qualquer rendimento. O indivíduo sabe que vai 
receber, quando se reformar, uma herança de 20000 euros. De acordo com a 
Hipótese do Ciclo de Vida (abstraindo de taxas de juro): 
a) A propensão marginal ao consumo associada à herança recebida é de 0,02. 
b) A propensão marginal ao consumo associada à herança recebida é de 2,0. 
c) O seu consumo por ano será de 30000 euros. 
d) As alíneas a) e c) estão correctas. 
 

14. É de esperar uma variação apenas ligeira do consumo corrente: 
a) Se ocorrer uma redução de impostos não antecipada, mas vista como 

permanente. 
b) De bens duradouros em períodos de expansão económica. 
c) Durante uma recessão, se não existirem restrições ao crédito. 
d) Se ocorrer uma redução no rendimento disponível prolongada no tempo. 
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15. Na prática, observamos que o ajustamento ao stock de capital óptimo: 
a) É imediato. 
b) Verifica, sistematicamente, q-Tobin =1. 
c) É melhor explicado pela Teoria do acelerador flexível. 
d) É melhor explicado pela Teoria do acelerador simples. 
 

16. O investimento bruto: 
a) É crescente com a taxa de depreciação. 
b) É crescente com a taxa de juro real. 
c) Inclui a FBCF, mas não a variação de existências. 
d) É definido pela variação do stock de capital entre dois momentos de tempo. 
 

17. Ruizinho é proprietário de um terreno com nespereiras no valor de 100 unidades. 
Pretende duplicar o número de nespereiras, mas só o fará se: 
a) F(200) > 200 x (1 + r) 
b) F(100) > 100 x (1 + r) 
c) F’K(100) = (1 + r) 
d) F’K(200) = (1 + r) 
 

18. No caso de Portugal, podemos dizer que o investimento em construção: 
a) Vai tender a desacelerar o seu crescimento porque as taxas de juro do BCE têm 

vindo a subir. 
b) Não é a componente principal do investimento. 
c) Desde 1980, tem vindo a representar uma parcela crescente no total do 

investimento 
d) É a componente mais volátil do investimento. 

 
19. A procura real de moeda por motivo de transacções depende, de acordo com o 

modelo de Baumol-Tobin: 
a) Positivamente do nível de rendimento real dos agentes económicos. 
b) Negativamente do custo de conversão de activos financeiros não líquidos em 

moeda. 
c) Positivamente do nível de riqueza dos agentes económicos. 
d) Positivamente do nível de risco dos outros activos financeiros. 

 
20. Caso o banco central pretenda aumentar a massa monetária, pode: 

a) Influenciar o nível de poupança das famílias, decretando a diminuição da taxa de 
juro real. 

b) Influenciar o nível das reservas bancárias, decretando a redução da taxa 
obrigatória de reservas bancárias. 

c) Aumentar o valor do multiplicador monetário, decretando o aumento da 
circulação monetária. 

d) Realizar qualquer uma das operações referidas nas alíneas anteriores. 
 
21. Tendo em conta a teoria quantitativa da moeda, é correcto afirmar-se que uma 

inflação elevada, no longo prazo, pode decorrer: 
a) Da diminuição da taxa de juro nominal, originando crescimento da procura 

agregada privada e, como tal, necessidade de mais moeda para efeitos de 
transacções. 

b) De políticas compensatórias na sequência de choques da oferta adversos. 
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c) Da necessidade de saneamento das contas públicas no contexto das regras de 
disciplina orçamental da zona euro. 

d) De políticas de aceleração da procura nominal levadas a cabo pelo governo, com 
o intuito de reduzir o desemprego. 

 
22. Tendo em conta a equação de Fisher e a teoria quantitativa da moeda, é correcto 

afirmar que, no longo prazo: 
a) As taxas de inflação esperada e efectiva são iguais. 
b) As variáveis reais não dependem do valor da oferta nominal de moeda. 
c) A variação em pontos percentuais da taxa de juro nominal é igual à variação em 

pontos percentuais da massa monetária. 
d) Todas as afirmações anteriores são verdadeiras. 
 

23. A curva de rendimentos (yield curve): 
a) Traduz uma relação sempre crescente entre o valor das taxas de juro e os prazos 

das operações associadas. 
b) Representa a estrutura das taxas de juro nominais desde o overnight até à 

maturidade máxima no mercado de capitais. 
c) É negativamente inclinada se existir prémio de liquidez. 
d) Só inclui taxas de juro de curto prazo. 

 
24. O Saldo Orçamental Primário calcula-se como: 

a) A diferença entre o Saldo Orçamental Corrente e os juros da dívida pública. 
b) O Saldo Orçamental subtraído das despesas com os funcionários públicos. 
c) A diferença entre as receitas totais do sector público, e as despesas totais do 

sector público. 
d) A diferença entre as receitas do sector público e as despesas do sector público 

(excluindo juros da dívida pública). 
 

25. Tendo a dívida pública um valor igual a 60% do Produto: 
a) Se o Saldo Orçamental for negativo, o Saldo Orçamental Primário é certamente 

negativo. 
b) Se o Saldo Orçamental Primário for positivo, a dívida certamente diminui. 
c) Se o Saldo Orçamental Primário for positivo, o Saldo Orçamental é certamente 

positivo. 
d) Se as despesas correntes forem superiores às receitas correntes, o Saldo 

Orçamental corrente é certamente negativo. 
 

26. Em 2005, o défice orçamental atingiu cerca de 8850 milhões de euros. O PIB de 
Portugal nesse ano terá sido aproximadamente igual a: 
a) 150 mil milhões de euros. 
b) 100 mil milhões de euros. 
c) 50 mil milhões de euros. 
d) 10 mil milhões de euros. 
 

27. Um aumento inesperado da inflação alivia a restrição orçamental do sector público: 
a) Porque a dívida pública está definida em termos reais. 
b) Porque, aumentando os salários dos agentes e os preços dos bens, aumenta o 

valor real das receitas fiscais do Estado. 
c) Porque faz com que diminua o valor real da dívida pública. 
d) Nenhuma das anteriores. 
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28. Considere 2 países, A e B. Suponha que as suas taxas de crescimento do produto 

real potencial são iguais e que o mesmo sucede com a taxa de crescimento da 
velocidade de circulação da moeda. Admita ainda que a taxa de crescimento da 
massa monetária de A é superior em 2 pontos percentuais à de B. De acordo com a 
teoria quantitativa da moeda, é correcto afirmar que: 
a) A moeda do país A irá apreciar-se em 2 pontos percentuais relativamente à 

moeda do país B. 
b) A moeda do país B irá apreciar-se em 2 pontos percentuais relativamente à 

moeda do país A. 
c) A taxa de câmbio nominal entre as duas moedas deverá permanecer inalterada 

para que se verifique a teoria da paridade dos poderes de compra relativa. 
d) A taxa de câmbio nominal entre as duas moedas deverá permanecer inalterada 

para que se verifique a teoria da paridade dos poderes de compra absoluta. 
 
29. Numa economia pequena, no longo prazo (com preços flexíveis), após um choque 

da procura, o equilíbrio geral é reposto através de ajustamentos: 
a) Na taxa de câmbio real.  
b) Na produção. 
c) No emprego.  
d) Na taxa de juro real. 

 
30. Numa economia grande, no curto prazo (com todos os preços fixos), um aumento da 

oferta de moeda pelo Banco Central causa: 
a) Redução da taxa de juro e aumento do desemprego. 
b) Aumento do desemprego e redução do investimento. 
c) Redução do investimento e aumento do produto. 
d) Aumento do produto e redução da taxa de juro. 

 
31. A rigidez nominal pode ser causada pela existência de:  

a) Custos de menu. 
b) Salários de eficiência. 
c) Informação imperfeita. 
d) Todas as anteriores. 

 
32. No modelo de informação imperfeita de Lucas, no curto prazo, uma política 

monetária expansionista: 
a) Só terá efeitos reais se não for antecipada. 
b) Só tem efeitos sobre os bancos comerciais. 
c) Não afecta as variáveis nominais. 
d) Não tem efeitos reais. 

 
33. Da análise do diagrama de Burns-Mitchell para os países do G7, pode concluir-se 

que: 
a) A teoria quantitativa da moeda só é válida no longo prazo. 
b) A queda do PIB durante as recessões é relativamente pequena, face à tendência 

de crescimento. 
c) Os ciclos económicos duram entre 5 e 10 anos.  
d) As recessões começam com três trimestres consecutivos de queda do PIB. 
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34. De acordo com as teorias explicativas dos ciclos económicos baseadas no 
pressuposto de rigidez nominal, do tipo implícito no modelo AS/AD, os ciclos 
económicos: 
a) Correspondem a desvios do produto relativamente ao produto natural, causados 

na maior parte das vezes por choques da oferta. 
b) Correspondem a desvios do produto relativamente ao produto natural, causados 

na maior parte das vezes por choques monetários. 
c) Correspondem a flutuações do produto natural, causadas na maior parte das 

vezes por choques da oferta. 
d) Correspondem a flutuações do produto natural, causadas na maior parte das 

vezes por choques monetários. 
 
35. De acordo com a Teoria dos Ciclos Económicos Reais, as expansões podem ser 

causadas por: 
a) Choques positivos da produtividade, propagados por descidas dos salários reais. 
b) Choques positivos da produtividade, propagados por aumentos dos salários 

reais. 
c) Choques positivos da procura, propagados por aumentos dos salários reais. 
d) Choques positivos da procura, propagados por descidas dos salários reais. 

 
 

GRUPO 2  (2,75 valores) 

36. A Contabilândia apresenta proporções dos rendimentos do trabalho e dos 
rendimentos do capital no produto relativamente estáveis, e estimadas em 70% e 
30%, respectivamente. Nos últimos 10 anos, o stock de capital cresceu a uma taxa 
anual média de 4%, enquanto que o emprego tem diminuído a uma taxa anual média 
de 1% (apesar de a população da Contabilândia se ter mantido estável). Sabendo que 
o Produto da Contabilândia cresceu à taxa anual média de 3%, estime a taxa média 
anual de crescimento da produtividade total dos factores. 

 
37. No país MISER-ÁBIL, os indivíduos dispõem de 15 horas por dia para afectar a 

trabalho e lazer, enquanto que as suas preferências no que toca a escolha entre 
consumo (C) e lazer (l) podem ser descritas pela função de utilidade  U = 4C

2/3
l
1/2. 

O mercado de trabalho esteve, até há pouco tempo, sujeito a um salário real mínimo 
de 30 unidades, mas o governo decidiu terminar com esta imposição legal, o que fez 
com que o salário real em vigor no mercado passasse a ser de 15 unidades. 
a) Deduza e represente graficamente a curva de oferta individual de trabalho nesta 

economia. 
b) Explique e quantifique os efeitos que o fim da imposição de salário mínimo terá 

tido ao nível da escolha óptima de lazer dos indivíduos. 
 

GRUPO 3  (2 valores) 

38. Xiko Portuga é um fervoroso adepto da selecção nacional. No período 1, comprou 
uma roulotte nova (K) e acompanhou a selecção durante o apuramento para os 
oitavos de final do Mundial de 2006. Xiko precisa da roulotte mesmo para o seu 
negócio: vende cachorros quentes à porta do estádio do Dragão sob a função 
produção F(K) = 100K

0,4, e aproveitou para fazer o mesmo em todas as cidades 
alemãs por onde passou. No período 1, o rendimento que obteve da venda de 
cachorros no Dragão foi de 2 000 unidades. No período 2, todo o seu rendimento 
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resultou da tournée alemã: em Colónia instalou-se na movimentada Hohe Strasse, 
em Frankfurt na praça do governo local (Römerberg), terminando na principal rua 
comercial de Gelsenkirchen, na Bahnhofstrasse. O volume de negócios foi 
decrescendo de cidade para cidade, mas é natural porque Colónia tem cerca de 1 
milhão de habitantes contra apenas 640 mil e 280 mil em Frankfurt e em 
Gelsenkirchen, respectivamente. Sabendo que as preferências de Xiko Portuga 
podem ser descritas pela função U(C1,C2) = 2C1

0,4
C2

0,6, que a taxa de juro real era 
de 10% e que a taxa de depreciação foi de 100%, 
a) Qual terá sido o valor do investimento realizado pelo Xiko na roulotte nova? 
b) Para realizar tal investimento, o Xiko Portuga teve de recorrer a crédito? 

 
 

GRUPO 4 (2,5 valores) 

39. São conhecidos os seguintes elementos relativos ao funcionamento da economia A 
em 2005: 
� Base monetária: H = 12500 milhões de u.m. (unidades monetárias)  
� Circulação monetária: 25% dos depósitos bancários 
� População: 10 milhões 
� Produto real per capita: 12500 u.m. 
� Custo de conversão de activos financeiros não líquidos em moeda: b = 30 u.m. 

por transacção 
� Taxa de juro de equilíbrio do mercado monetário: i = 3% 
� Nível geral de preços: P = 1 
� A procura de moeda decorre exclusivamente por motivo transacções, 

verificando-se o comportamento previsto pelo modelo de Baumol-Tobin 
 
� Taxa de juro nominal de equilíbrio do mercado de capitais: i = 5% 
� Apreciação esperada da taxa de câmbio nominal da moeda nacional: 2% 
� Taxa de inflação esperada no exterior: 4% 
 
a) Determine o valor da taxa de reservas bancárias obrigatórias em A. 
b) Determine a taxa de juro real de equilíbrio do mercado de capitais de A. 
c) Suponha que a taxa de inflação efectiva se cifra em 3%. Determine o valor da 

senhoriagem e refira o seu significado. 
 
 

GRUPO 5  (2,25 valores) 

40. Mostre qual é o efeito no produto, no nível de preços e na taxa de juro real, de um 
aumento da procura externa, numa economia pequena (nota: na sua resposta deverá 
descrever todas as relações entre variáveis relevantes): 
a) No longo prazo, com preços (incluindo a taxa de câmbio) flexíveis. 
b) No curto prazo, com preços (incluindo a taxa de câmbio) fixos. 
c) Na transição do curto para o longo prazo, de acordo com o modelo de Lucas. 

 
FIM 
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1 D
2 B
3 A
4 D
5 A
6 B
7 C
8 A
9 B
10 B
11 B
12 A
13 A
14 C
15 C
16 A
17 D
18 A
19 A
20 B
21 D
22 D
23 B
24 D
25 D
26 A
27 C
28 B
29 A
30 D
31 D
32 A
33 B
34 B
35 B  


