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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2008-09) 

1E207 - MACROECONOMIA II 

 

 

Exame de 2ª época (22 de Julho de 2009) 
 

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

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 sem progresso técnico, um 

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

 
2. De acordo com o modelo de Solow, e considerando a existência de progresso 

tecnológico, qual das afirmações está errada?  
a) Verificando-se a regra de ouro (golden rule) do crescimento, o consumo por 

unidade de trabalho eficiente é máximo em steady state. 
b) Quando a economia está em fase de ajustamento para uma situação de steady 

state, a poupança per capita não iguala o investimento bruto per capita. 
c) Os determinantes da taxa de crescimento do produto em steady state  são apenas 

a taxa de crescimento da população e o progresso tecnológico. 
d) Uma alteração da taxa de poupança tem efeito sobre o ritmo de crescimento 

observado nessa economia em períodos de transição entre equilíbrios de steady 

state. 
 
3. Numa dada economia, no longo prazo, sabe-se que: 
 

Taxa média de crescimento do produto 6,2% 
Taxa média de crescimento do número de horas de trabalho 2% 
Taxa média de crescimento do stock de capital físico 5% 
Taxa média de crescimento da produtividade total dos factores 3% 
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De acordo com a decomposição de Solow, a quota das remunerações do trabalho no 
rendimento nacional terá sido de:  

a) 40%. 
b) 50%. 
c) 60%. 
d) Nenhuma das alíneas anteriores está correcta. 

 
4. A curva da oferta de trabalho por parte de um indivíduo: 

a) É inelástica se existir uma compensação perfeita entre os efeitos rendimento e 
substituição. 

b) É positivamente inclinada se o efeito rendimento prevalecer sobre o efeito 
substituição. 

c) É menos inclinada do que a curva da oferta de trabalho agregada. 
d) Tende a ser horizontal. 

 
5. Contribui imediatamente para a existência de desemprego friccional: 

a) A criação de uma empresa. 
b) A falência de uma empresa. 
c) O nascimento de um indivíduo. 
d) Todas as anteriores. 

 
6. Um dado agente representativo tem uma riqueza de 350 e  um rendimento no 

período 2 de 210, consumindo 150 no período 1. Na ausência de sector público, 
sabendo que a taxa de juro real vai diminuir de 5% para 4%, o agente: 
a) Vai tornar-se credor. 
b) Vai tornar-se devedor. 
c) É actualmente credor mas vai tornar-se devedor. 
d) Nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira. 

 
7. De acordo com a hipótese do rendimento permanente: 

a) A propensão média ao consumo é dada pelo rácio entre o rendimento transitório 
e o rendimento corrente. 

b) O consumo depende, na mesma proporção, dos rendimentos permanente e 
transitório. 

c) Os agentes económicos usam a poupança para suavizar o consumo em resposta a 
variações transitórias do rendimento. 

d) As alíneas a) e c) são verdadeiras. 
 
8. De acordo com a teoria neoclássica do investimento, o stock de capital óptimo: 

a) Aumenta se aumentarem a eficiência da tecnologia e a taxa de juro real. 
b) Diminui se aumentarem a produtividade marginal do capital e a taxa de juro real. 
c) Diminui se diminuir a eficiência da tecnologia e aumentar a taxa de juro real. 
d) Aumenta se diminuir a produtividade marginal do capital e aumentar a taxa de 

juro real. 
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9. Uma crise de confiança relativamente à evolução do nível de actividade económica: 
a) Provoca, normalmente, um aumento temporário do q de Tobin. 
b) Não afecta o q de Tobin, que se deverá manter igual a 1. 
c) Provoca uma diminuição temporária do q de Tobin, a não ser que as empresas 

tenham a possibilidade de efectuar desinvestimentos. 
d) Provoca uma diminuição do q de Tobin, tanto mais duradoura quanto maiores 

forem os custos de desinstalação. 
 
10. Num dado país, sabe-se que os agentes económicos detêm 20% da massa monetária 

sob a forma de notas e moedas de banco. Sabe-se também que um aumento de 100 
u.m. da base monetária teria um impacto global de 250 u.m. na massa monetária. 
Conclui-se, então, que neste país a taxa de reserva é: 
a) 17%. 
b) 25%. 
c) 2%. 
d) 10%. 

 
11. A procura real de moeda: 

a) Deverá aumentar se o nível de preços aumentar. 
b) Depende negativamente da liquidez dos restantes activos. 
c) Aumenta caso a riqueza dos agentes diminua. 
d) Depende positivamente da taxa de inflação. 

 
12. Tendo em atenção a influência do perfil intertemporal dos impostos sobre a riqueza 

do sector privado, esta será tanto mais positiva quanto maior for o défice 
orçamental: 
a) No período 1, se a taxa de juro do Governo for superior à dos particulares. 
b) No período 2, se a taxa de juro do Governo for superior à dos particulares. 
c) No período 2, se a taxa de juro do Governo for inferior à dos particulares. 
d) No período 1, se a taxa de juro do Governo for igual à dos particulares. 

 
13. Em Portugal, o défice orçamental é igual a 5% do PIB. Se a dívida pública for igual 

a 70% do PIB, a taxa de juro real for igual a 3% e o PIB se mantiver constante: 
a) O défice orçamental primário deve ser igual a 2,9% do PIB. 
b) A dívida pública deverá aumentar para 73% do PIB. 
c) O saldo de capital deve ser igual a 2,1% do PIB. 
d) A existência de desinflação não antecipada poderá evitar que a dívida pública 

aumente para um valor superior a 70% do PIB. 
 
14. Admitindo que a posição líquida externa inicial de uma nação é nula, de acordo com 

a restrição orçamental dessa nação, podemos afirmar que: 
a) O valor actualizado das exportações líquidas terá de ser igual à dívida pública 

actual. 
b) Se um país acumular défices externos terá de ter saldos externos positivos no 

futuro. 
c) O efeito Balassa-Samuelson só ocorre em países desenvolvidos. 
d) A doença holandesa implica que todos os cidadãos de países exportadores de 

petróleo têm mais emprego e maior nível de vida do que os cidadãos de países 
não exportadores de petróleo. 
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15. No longo prazo, numa economia grande em equilíbrio geral, uma melhoria nas 
expectativas dos empresários que se traduza num aumento do investimento: 
a) Tende a provocar uma diminuição da procura real de moeda. 
b) Gera um aumento do produto de equilíbrio. 
c) Traduz-se na manutenção do equilíbrio no mercado de trabalho, embora com um 

nível de emprego superior. 
d) Não terá qualquer consequência real devido à dicotomia clássica. 

 
16. No longo prazo, na sequência de uma redução na componente autónoma da procura 

real de moeda, o reequilíbrio geral de uma pequena economia aberta em câmbios 
flexíveis implica: 
a) Uma diminuição do desemprego e uma depreciação da moeda nacional. 
b) Um aumento do nível geral de preços e uma diminuição da taxa de juro real. 
c) Uma diminuição do produto e um aumento do salário real. 
d) Uma diminuição da oferta real de moeda e um aumento do salário nominal. 

 
17. Numa pequena economia aberta com câmbios flexíveis, 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 governo levar a cabo uma política monetária expansionista. 

 
18. Numa pequena economia aberta, com preços e câmbios fixos, um aumento da taxa 

de juro internacional: 
a) Deverá provocar uma diminuição das exportações. 
b) Deverá provocar um aumento das importações. 
c) Não deverá ter efeito sobre a balança corrente. 
d) Deverá provocar um aumento do desemprego. 

 
19. Quando falamos de ciclos económicos, qual das seguintes afirmações está correcta: 

a) Um ciclo económico completo é o período de tempo entre o pico de uma 
expansão e o vale de uma recessão (ou vice-versa). 

b) Nas economias avançadas os ciclos económicos são bastante regulares e têm 
uma duração que raramente excede os 3 anos. 

c) As teorias dos ciclos económicos reais (RBC) justificam o comportamento 
cíclico da economia com a rigidez de preços e salários. 

d) Na lógica da teoria dos ciclos reais (RBC) a produtividade do trabalho tende a 
ser pró-cíclica, enquanto na lógica neo-Keynesiana tende a ser anti-cíclica. 

 
20. O efeito de uma política monetária expansionista: 

a) É maior se o Banco Central levar a cabo políticas expansionistas mais 
frequentemente. 

b) É maior se as empresas tiverem mais informação sobre os preços praticados 
pelas restantes empresas. 

c) É maior se os salários dos trabalhadores forem actualizados automaticamente à 
taxa de inflação. 

d) Nenhuma das anteriores. 
 

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

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   [3 valores; 25 minutos] 

 

A economia da FEPlândia, que se encontra numa situação de equilíbrio de steady-state, 

pode ser caracterizada pela seguinte figura (sendo y o produto per capita e k o stock de 

capital per capita) 

y

d f(k)

a *k

c 10k
0,3

b k  

Adicionalmente sabe-se que a taxa de poupança e a taxa de depreciação são de, 

respectivamente, 50% e 10%, e que o stock de capital está a crescer à taxa de 5%. 

 

a) Determine, justificando, os valores dos parâmetros a, b, c e d que constam na figura. 

 



 6 

b) Calcule, na situação em análise, a taxa de crescimento do investimento e a taxa de 

crescimento do produto per capita. 

 
c) Mostre, justificando, que é possível as autoridades de política económica 

promoverem a maximização do bem estar das gerações futuras, sem prejudicarem o 

bem estar das gerações presentes. 

 
d) As últimas estatísticas sobre a FEPlândia mostram que a taxa de desemprego natural 

é de 6%. Identifique e distinga as duas componentes da taxa de desemprego natural. 

 

 

GRUPO 2   [3 valores; 25 minutos] 

 

O agente representativo de uma dada economia vive 2 períodos de tempo. Admita que 

este agente recebe uma herança B0 no início do período 1 e aufere Y1 e Y2, no período 1 

e no período 2, respectivamente. A sua função utilidade é dada por U = C1
0,5

 + C2
0,5, e a 

taxa de juro real é r. Considere ainda que o agente pode investir numa tecnologia F(K), 

e que o stock de capital se deprecia totalmente em cada período. 

 

a) Sabendo que o agente representativo quer maximizar a sua utilidade, determine as 

expressões do consumo presente e futuro, e da poupança. Indique a restrição 

orçamental intertemporal do agente. 

 

Assuma agora que, adicionalmente, existe um governo na economia que tem gastos em 

ambos os períodos (G1 e G2) e que começa por cobrar impostos T1 e T2, independentes 

do nível de actividade económica (lump sum). A taxa de juro real do governo é igual à 

do sector privado. 

 

b) Mostre que se verifica o Princípio da Equivalência Ricardiana na situação descrita. 

 

c) Suponha agora que o governo decide financiar os seus gastos G1 e G2 recorrendo à 

tributação sobre o capital à taxa t. Em que medida é que a resposta dada na alínea b) 

se altera? Justifique. 
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d) Entretanto o governo desta economia colocou a hipótese de financiar as suas 

despesas cobrando um imposto do tipo lump sum no período 1 (T1) e tributando a 

produção no período 2 à taxa t, ou seja T2 = t F(K). Identifique a restrição 

orçamental do governo e derive a riqueza do agente privado para esta hipótese. Será 

que a escolha deste padrão de tributação é relevante para a riqueza privada? 

Justifique. 

 

 

GRUPO 3   [2 valores; 15 minutos] 

 

Durante a última década, a economia FEP-Land apresentou, de forma sistemática, uma 

taxa de inflação situada entre os 20% e os 30% em média anual. 

 

a) Derive a expressão que sistematiza os determinantes da inflação no longo prazo. 

Interprete-a. 

 

b) Considerando que a taxa de juro real desta economia se tem situado no intervalo de 

0% a 5%, em que intervalo se situa a taxa de juro nominal? Justifique. 

 
c) Na economia CATOLIC-Land o andamento do produto natural tem sido semelhante 

ao observado na FEP-Land. Contudo, o crescimento da massa monetária tem sido 

muito inferior ao registado na FEP-Land. Qual terá sido a evolução nominal da 

moeda de CATOLIC-Land face à moeda da FEP-Land. Justifique. 
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GRUPO 4   [4 valores; 40 minutos] 

 

Um estudo recente sobre uma pequena economia aberta com perfeita mobilidade de 

capitais identificou as seguintes funções representativas do comportamento das 

principais variáveis macroeconómicas: 

o Função de produção: Y = 16·N
0,5; 

o Oferta de trabalho colectiva: NC
 = 72w/(1+w

3
); 

o Consumo privado: C = 10+0,8 Y
d; 

o Investimento: I = 20 – 40 r; 

o Consumo público: G = 15; 

o Taxa de imposto: t = 0,25; 

o Exportações líquidas: NX = 15·(1 – e) – 0,1 Y; 

o Procura real de moeda: LD
 = 0,25 Y – 200 i; 

o Oferta de moeda: MS
 = 18; 

o Taxa de juro nominal externa: if = 0,05; 

o Taxa de inflação externa: πf = 0,02. 

o Taxa de inflação: π = 0. 

 

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

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

 

b) O governo pretende ajustar a despesa pública de forma a que o défice orçamental 

primário, no longo prazo, seja nulo. Determine os efeitos desta medida: 

i) No caso em que os preços e a taxa de câmbio são fixos; 

ii) No caso em que os preços e a taxa de câmbio são flexíveis. 

 

c) O banco central decidiu, mantendo um regime de câmbios flexíveis, passar a fazer 

crescer a massa monetária a uma taxa anual de 2%. Determine os efeitos de longo 

prazo desta medida sobre o produto real (Y), a taxa de câmbio real (e), a taxa de 

câmbio nominal (e’), e o nível de preços (P). 

 
 

FIM 
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Soluções: 
 

1 b 

2 b 

3 c 

4 a 

5 b 

6 b 

7 c 

8 c 

9 d 

10 b 

11 b 

12 b 

13 a 

14 b 

15 a 

16 d 

17 b 

18 d 

19 d 

20 d 

 
 
 


