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2ºTeste (21 de Junho de 2010) 
 

Duração: 40 minutos (escolha múltipla) + 1 hora (exercícios). 

As respostas às questões de escolha múltipla serão recolhidas ao fim de 40 minutos. 

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; 40 minutos] 
 

1. Perante uma ameaça de falências no sector bancário, das quais resultaria uma perda de parte 
dos depósitos bancários por parte das famílias, e admitindo que se mantêm constantes a taxa 
de reserva e a base monetária, é de esperar que: 

a) O multiplicador monetário aumente. 

b) A quantidade de reservas aumente. 

c) O multiplicador monetário diminua. 

d) A quantidade de reservas não se altere. 

 

2. Se a taxa de inflação for superior à antecipada pelos agentes: 

a) a taxa de juro real efectiva será superior à taxa de juro real ex-ante. 

b) haverá uma redistribuição do rendimento em favor dos devedores. 

c) haverá um aumento da taxa de juro nominal, mas as taxas de juro reais ex-ante e ex-post 
serão iguais. 

d) o rendimento dos credores não se irá alterar, dado que a taxa de juro nominal se ajusta ao 
nível de inflação.  

 

3. 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, está prevista uma despesa pública 
igual a 84,5 mil milhões de euros e um valor da receita igual a 43,1% do produto. Para que o 
rácio entre dívida pública e produto se mantenha constante, é necessário que: 



a) O produto interno bruto aumente aproximadamente 2% (a preços correntes). 

b) O produto interno bruto aumente 14% (a preços correntes). 

c) O saldo orçamental primário seja nulo, se o produto se mantiver constante. 

d) O produto interno bruto aumente aproximadamente 7% (a preços correntes). 

 

4. A seguinte afirmação está implícita no Princípio da Equivalência Ricardiana: 

a) Um aumento da despesa pública no presente não faz com que diminua a riqueza das 
famílias. 

b) Um maior rendimento disponível implica uma maior despesa em bens de consumo. 

c) Mais impostos no presente permitem mais despesa pública no futuro. 

d) Um aumento dos impostos no presente não faz com que diminua a riqueza das famílias. 

 

5. Quando o Banco Central de um país coloca moeda em circulação através da compra de títulos 
da dívida pública desse mesmo país: 

a) Alivia a restrição orçamental do sector público, dado que passa a haver menos dívida 
pública na posse de outros agentes. 

b) Provoca um aumento do nível de preços, levando a que diminua o valor real da dívida 
pública. 

c) O sector público obtém ganhos de senhoriagem. 

d) Todas as anteriores. 

 

6. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

a) Uma diminuição do preço dos bens nacionais relativamente aos bens externos designa-se 
por depreciação da taxa de câmbio nominal. 

b) Um aumento do preço das exportações relativamente ao preço das importações significa 
uma apreciação da taxa de câmbio real, ou seja, um aumento da competitividade externa da 
economia. 

c) No caso português, um aumento do preço do petróleo e de outras matérias primas 
industriais leva a uma depreciação da taxa de câmbio real. 

d) No caso português, o aumento do valor numérico da taxa de câmbio do Euro designa-se 
por apreciação da taxa de câmbio real da economia nacional. 

 

7. Suponha que o governo de uma economia fechada decide diminuir a carga fiscal sobre os 
contribuintes. Quais os impactos desta medida no curto prazo? 

a) O produto e o investimento aumentam de certeza. 

b) O produto e a quantidade real de moeda aumentam. 

c) Com o aumento do nível de emprego, o salário real aumenta. 

d) Nenhuma das opções anteriores. 

 



8. Numa situação de crise económica, os trabalhadores podem ter um incentivo maior a 
tornarem-se sindicalizados. Caso tal aconteça, prevê-se que os sindicatos consigam um maior 
poder negocial junto das entidades patronais. Numa economia grande, mantendo tudo o resto 
constante, que efeito prevê que decorra deste fenómeno? 

a) Aumento do salário real no curto prazo. 

b) Aumento do produto no curto prazo. 

c) Aumento do salário real no longo prazo. 

d) Aumento do produto no longo prazo. 

 

9. Numa pequena economia aberta com câmbios fixos, uma redução da taxa de imposto sobre o 
rendimento das famílias, no curto prazo, gera: 

a) Um aumento da taxa de juro. 

b) Um aumento da oferta nominal de moeda. 

c) Uma redução do investimento. 

d) Uma redução do produto. 

 

10. Numa pequena economia aberta com câmbios flexíveis, um aumento da oferta nominal de 
moeda provoca, no longo prazo: 

a) Um aumento do produto. 

b) Uma depreciação da taxa de câmbio real. 

c) Um aumento da taxa de juro. 

d) Uma depreciação da taxa de câmbio nominal. 

 

11. Numa pequena economia aberta, é de esperar uma apreciação real da moeda nacional, no 
longo prazo, se: 

a) O banco central conduzir uma política monetária restritiva. 

b) O governo diminuir a despesa pública. 

c) Se verificar a neutralidade da moeda. 

d) Nenhuma das anteriores. 

 

12. De acordo com a Teoria dos Ciclos Económicos Reais: 

a) A introdução de uma inovação no processo produtivo de um dado sector propaga-se ao 
resto da economia, através de aumentos da procura de trabalho e do investimento.  

b) O comportamento cíclico da economia deve-se ao ajustamento de preços não ser imediato, 
após uma diminuição da procura externa. 

c) Uma política de gestão da procura, que se traduza numa expansão da base monetária, tende 
a aumentar o produto natural da economia por um período não superior a dois trimestres. 

d) A introdução de uma inovação no processo produtivo de um dado sector propaga-se ao 
resto da economia, através de aumentos da taxa de juro nominal e dos salários. 



GRUPO 1   [3 valores; 15 minutos] 

Considere os seguintes elementos relativos ao funcionamento dos mercado s financeiros da 
Vuvuzelândia: 

• População = 10 milhões de agentes económicos idênticos; 

• Preço de cada conversão de activos financeiros não líquidos em moeda = 20 u. m.; 

• Produto Interno Bruto a preços constantes = 125000 milhões de unidades; 

• Nível geral de preços: P = 2; 

• A procura individual de moeda (em u.m.) está de acordo com o modelo de Baumol-Tobin: 
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• Objectivo do banco central para a taxa de inflação anual = 2,25%; 

• Base monetária = 12500 milhões de u.m.; 

• Taxa de reserva sobre os depósitos bancários = 10%; 

• Rácio entre circulação monetária e depósitos bancários = 20%; 

• Velocidade de circulação da moeda constante; 

• Taxa de crescimento anual do produto = 4%. 

a) Justificando devidamente a sua resposta, determine a taxa a que deverá crescer a base 
monetária para que seja alcançado o objectivo de política do banco central. 

b) Determine a taxa de juro nominal de equilíbrio no mercado monetário. 

 

 

GRUPO 2   [3 valores; 15 minutos] 

Considere uma economia cujos agentes têm uma esperança de vida de dois períodos. O Estado 
tem uma despesa prevista para o período 1 de 100 u.m. mas que deverá aumentar em 4% no 
período seguinte. Imposições externas exigem um saldo orçamental primário nulo no período 1. 
As restrições orçamentais do sector público e do sector privado são dadas, respectivamente, por 
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a) Determine o rendimento agregado das famílias (antes de impostos) nos dois períodos, sabendo 
que deverá diminuir 5% entre os dois períodos. 

b) Atendendo a que o saldo orçamental primário no período 1 é obrigatoriamente nulo, deduza, 

em termos genéricos, a restrição orçamental do sector privado expressa em função das despesas 

públicas. Explique em que medida o facto da taxa de juro exigida ao sector público ser distinta 

da exigida ao sector privado influencia a riqueza das famílias. 

 



GRUPO 3   [6 valores; 30 minutos] 

Um estudo recente sobre a Merkelândia, uma economia grande, identificou as seguintes funções 
representativas do comportamento das principais variáveis macroeconómicas: 

• Função de produção: Y = 10K0,5N0,5; 

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

• Oferta de trabalho colectiva: NC = 25w; 

• Oferta de trabalho agregada: NS = 27w; 

• Consumo público: G = 10; 

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

• Consumo privado: C = 5 + 0,75Yd; 

• Investimento: I = 15 – 100r; 

• Exportações líquidas: NX = –5; 

• Procura real de moeda: iYLD /10= ; 

• Oferta nominal de moeda: MS = 100. 

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

b) Em virtude de uma crise internacional, a procura externa diminuiu, tendo passado as 
exportações líquidas a ser dadas por NX = –10. O governo respondeu a estes acontecimentos 
alterando o nível de despesa pública de forma a manter o saldo orçamental primário nulo no 
curto prazo. Determine os efeitos destes acontecimentos sobre a taxa de desemprego, no curto e 
no longo prazo. 

c) Determine, com base no modelo de Friedman, a expressão analítica da curva AS de curto 
prazo. 

 

FIM 



 

Soluções: 

1 c
2 b
3 d
4 d
5 d
6 c
7 d
8 c
9 b

10 d
11 d
12 a

 

 

Grupo I 

a) mS = 6,25%. 

b) i = 1%. 

 

Grupo II 

a) Y1 = 367 ; Y2 = 348,7. 

 

Grupo III 

a) Y* = 50 ; r* = 5% ; P* = 1. 

b) uCP = 60% ; u* = 7%. 

c) Y1 = 50 P1
1/3. 


