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LICENCIATURA EM ECONOMIA (2009-10) 

1E207 - MACROECONOMIA II 

 
 
 

1° Teste (9 de Abril de 2010) 

 
 
Duração: 25 minutos (escolha múltipla) + 45 minutos (exercícios). 

As respostas às questões de escolha múltipla serão recolhidas ao fim de 25 minutos. 

Responda aos exercícios práticos 1 e 2 numa folha, e aos exercícios práticos 3 e 4 noutra folha. 

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 questões de escolha múltipla, indicando qual das quatro alternativas apresentadas é a mais correcta. 
A cada resposta certa corresponde uma cotação de 1 valor. 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; 25 minutos] 
 
 
1. O stock de capital por trabalhador evoluiu da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que tipo de choque pode ter sido responsável por esta evolução? 

a) Um aumento na taxa de poupança. 
b) Uma diminuição na taxa de crescimento do factor trabalho. 
c) Uma diminuição da produtividade do capital. 
d) Uma diminuição da taxa de depreciação. 
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2. Numa economia em que se observam os pressupostos da contabilidade do crescimento, 

sabe-se que: (i) a taxa de crescimento do stock de capital é de 5%; (ii) a taxa de 
crescimento do factor trabalho é de 2%; (iii) a elasticidade do produto em relação ao 
capital é o triplo da elasticidade do produto relativamente ao trabalho. Pode prever-se que: 
a) A proporção das remunerações do capital no produto é igual a 60%. 
b) Se a produtividade total dos factores crescer a uma taxa de 1%, a taxa de crescimento 

do produto é superior à taxa de crescimento do capital.  
c) Na presença de progresso técnico, o produto real pode crescer à taxa de 4%. 
d) Se o produto por unidade de trabalho crescer à taxa de 5%, o resíduo de Solow é nulo. 

 
 
3. Numa dada economia, numa determinada data, a população total era de 10 545,7, a 

população activa era de 4 983,1 e o total de desempregados era de 227,3 milhares de 
indivíduos. Atendendo a que toda a informação está expressa em milhares de indivíduos, 
considere o seguinte quadro com a indicação dos fluxos entre estados da mão-de-obra 
registados nessa economia, no ano subsequente a essa data: 

 

 

 

 

 

 

Não tendo existido outros fluxos para além dos representados, nesse período: 
a) A variação da população activa foi de 5,4 e a variação da população empregada foi de 

21,1. 
b) A variação da população inactiva teve o valor simétrico ao da adição das variações da 

população empregada e da população desempregada. 
c) A variação da população activa foi de 4977,7 e a variação da população desempregada 

foi de 200,8. 
d) A variação da população activa foi de –5,4 e a variação da população desempregada  

foi de 26,5. 
 
 
4. Considerando ainda o diagrama de fluxos anterior, estima-se que, nesse período: 

a) A taxa de separação foi de 3,6%, e a taxa de desemprego friccional foi de 22,7%. 
b) A taxa de separação foi de 0,3%, e a taxa de desemprego friccional foi de 4,6%. 
c) A taxa de ingresso foi de 12,5%, e a taxa de desemprego friccional foi de 4,8%. 
d) A taxa de separação foi de 0,4%, e a taxa de desemprego friccional foi de 2,9%. 

Desempregados Empregados 

Inactivos 

28,3

17,4

30,5 
46,1 

34,5 
24,3 
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5. As previsões da Teoria do Rendimento Permanente são compatíveis com a seguinte 
afirmação: 
a) O consumo dos agentes económicos é relativamente mais sensível a alterações do 

rendimento corrente do que do rendimento permanente. 
b) Os agentes económicos mantêm um nível de consumo constante ao longo do tempo, 

que é estimado com base na hipótese das expectativas racionais. 
c) Agentes económicos com menores rendimentos correntes tendem a afectar a poupança 

uma menor parcela desses rendimentos. 
d) Num horizonte de longo prazo, a taxa de poupança tende a evidenciar uma grande 

volatilidade. 
 
 
6. Considere, no âmbito do modelo das escolhas intertemporais do consumo, um agente 

económico que escolhe um nível de poupança negativo. Neste contexto, qual dos 
seguintes efeitos seguramente ocorre se a taxa de juro real diminuir? 
a) Por via do efeito rendimento, observa-se uma diminuição do consumo em ambos os 

períodos. 
b) O nível de consumo futuro aumenta. 
c) O nível de consumo presente aumenta. 
d) O bem-estar do agente diminui. 

 
 
7. De acordo com a teoria neoclássica: 

a) O stock de capital óptimo corresponde à igualdade entre o benefício decorrente da 
utilização de uma unidade adicional de capital e o custo médio de uso daquele stock. 

b) Se a taxa de depreciação do capital for inferior à respectiva produtividade marginal, a 
empresa deve investir. 

c) No caso de a produtividade média do capital ser superior ao custo marginal de 
utilização de uma unidade de capital, a empresa deve aumentar o stock de capital. 

d) O stock de capital óptimo corresponde à igualdade entre a produtividade marginal do 
capital e o custo marginal de uso daquele stock. 

 
 
8. No âmbito da teoria do q de Tobin, a decisão por parte de uma empresa de levar a cabo 

um investimento líquido positivo pode decorrer de: 
a) Um custo de substituição do capital instalado superior ao valor de mercado desse 

capital. 
b) Um aumento da confiança por parte das empresas em relação ao valor actualizado dos 

seus lucros esperados. 
c) Um valor actualizado do fluxo de dividendos esperados por unidade de capital 

instalado igual à unidade. 
d) Um aumento da taxa de juro. 
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EXERCÍCIO 1   [5,0 valores; 20 minutos] 
 

Considere uma economia cujo comportamento está de acordo com os pressupostos do modelo 
de Solow. A função de produção agregada é: Y = K0,5 N0,5; onde Y é o produto real obtido 
usando K unidades de capital e N unidades de trabalho. O stock de capital deprecia-se a uma 
taxa anual de 4%. Sabe-se ainda que os agentes dedicam 35% da produção ao investimento e 
que, em “steady-state”, o stock de capital cresce à taxa anual de 5%. 
 

a) (2,0 valores) Determine o stock de capital por unidade de trabalho, em equilíbrio de 
“steady-state”. 

 

b) (1,5 valores) À luz do modelo de Solow, comente a seguinte afirmação: “A taxa de 
poupança praticada pelos agentes não maximiza o bem-estar em equilíbrio.” 

 

c) (1,5 valores) Suponha que a economia se encontra no equilíbrio de “steady-state” 
determinado na alínea a). O governo vai implementar um conjunto de reformas 
estruturais que fará com que, a partir do próximo ano, os agentes passem a escolher 
uma taxa de poupança óptima. Determine o valor do consumo por unidade de 
trabalho: (i) no presente; (ii) imediatamente após a alteração da taxa de poupança; e 
(iii) no futuro equilíbrio de “steady-state”. Represente graficamente. 

 

EXERCÍCIO 2   [2,0 valores; 5 minutos] 
 

Numa dada economia, a oferta agregada de trabalho é dada por: NS(w)=10-50/w; e a procura 
agregada de trabalho é dada por: ND(w)=275/w2. O governo mantém em vigor um salário real 
mínimo de 10 unidades. 
 

Determine o efeito de um aumento da oferta de trabalho, para NS(w)=15-50/w, sobre o 
emprego e sobre o desemprego. 
 

EXERCÍCIO 3   [2,0 valores; 10 minutos] 
 

Considere uma economia na qual o agente representativo procura maximizar a sua utilidade, 
dada por U = 2 C1

0,5 + 1,6 C2
0,5, dispondo de rendimentos salariais, no presente e no futuro, 

dados por Yd1=50 e Yd
2=200. Sabe-se ainda que a taxa de juro real é igual a 10%. 

 

Calcule o consumo presente e a poupança do agente representativo. 
 

EXERCÍCIO 4   [3,0 valores; 10 minutos] 
 

Obtenha, em função da taxa de juro, o investimento óptimo em cada uma das seguintes 
tecnologias, sabendo que, em ambos os casos, a taxa de depreciação é igual a 100%. 
 

a) (2,0 valores) F(K) = 10 K0,5. 
 

b) (1,0 valores) F(K) = 10 K0,5-16, exigindo-se que K>2,56. 
 

FIM 
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Soluções 
 
 
Escolha múltipla: 
 

1 c 

2 b 

3 b 

4 d 

5 c 

6 c 

7 d 

8 b 

 
 
Exercício 1 
 

a) n=5; s=0,35; k=15,12. 
b) s=0,5. 
c) (i) C/N=2,53; (ii) C/N=1,94; (iii) C/N=2,78. 

 
 
Exercício 2 
 

Antes: U=2,25. Depois: U=7,25. 
 
 
Exercício 3 
 

C1=136,0; C2=105,4; S1= –86,0. 
 
 
Exercício 4 
 

a) K=25/(1+r)2. 
b) K=25/(1+r)2, r≤0,5625; K=0, r<0,5625. 

 


