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Exame Final 1

Nome: No:

Máximo de pontos: 20. Duração: 2h.
Faça o exame na própria folha do enunciado.
Este exame é sem consulta. Não é permitido o uso de calculadoras.

Parte 1–páginas 1 a 7

1. (3 pts) Alguns analistas propõem “voltar ao padrão ouro.” Quais seriam as

vantagens e desvantagens? Explique.
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(Espaço adicional.)
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2. Modelo Keynesiano. Use gráficos e comparações com dados.

a. (2 pts) A moeda é neutra no modelo Keynesiano? Explique.
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b. (2 pts) O modelo Keynesiano pode explicar as flutuações económicas com

choques na quantidade de moeda? Explique.
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(Espaço adicional.)
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3. (3 pts) Explique como um Banco Central pode ser tentado a usar uma relação

de Phillips e isso levar a um equilíbrio com inflação alta.
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(Espaço adicional.)
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Parte 2–páginas 8 a 16

Nome: No:

4. (3 pts) Considere os dados abaixo sobre o número de balcões de bancos por mil

habitantes e de caixas multibanco por mil habitantes na Itália entre os anos 1993 e

2004. De acordo com estes dados, qual é a sua previsão sobre a evolução da procura

de moeda no mesmo período? Explique.

1993 1995 1998 2000 2002 2004

Balcões de Bancos 0,38 0,42 0,47 0,50 0,53 0,55

Caixas Multibanco 0,31 0,39 0,50 0,57 0,65 0,65
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(Espaço adicional.)
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5. (3 pts) Digamos que existam N consumidores numa economia, cada um com

1$ para investir em T = 0. Existe um único projecto pouco líquido, de acordo com

o modelo Diamond-Dybvig. Este projecto paga r = 21% ao final de T = 2, isto é

1 + r = 1.21. Se o projecto for interrompido em T = 1, os consumidores recebem de

volta 1$, sem qualquer rendimento.

Os consumidores têm uma probabilidade t de serem obrigados a precisar de liquidez

no período T = 1. Se isto acontecer, eles interrompem o projecto e consomem c1 = 1.

Se os consumidores não precisarem interromper o projecto, eles consomem c2 = 1+ r

no final do período T = 2. Cada consumidor procura maximizar a utilidade esperada

do consumo dos dois períodos,

E [U ] = tu (c1) + (1− t)u (c2) ,

onde u (c) = −1
c
.

Os bancos nesta economia oferecem os consumos cB1 e c
B
2 em cada período. Se todos

os consumidores se tornarem clientes, a restrição desta economia será

NtcB1 +N
1− t
1 + r

cB2 = N .

a. Qual será o valor do rácio
cB2
cB1
escolhido pelos bancos? Ao oferecer cB1 e c

B
2 , os

bancos aumentam a utilidade esperada dos consumidores? Explique.
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(Espaço adicional.)
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(Espaço adicional.)
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6. (4 pts) Uma região possui PIB per capita alto e taxas de crescimento próximas

a 2% ao ano. Esta região está completamente integrada ao comércio internacional.

Subitamente, vários países com PIB per capita baixo e taxas de crescimento de

7% ao ano integram-se ao comércio internacional. Estes países formam uma grande

região, antes fechada ao comércio internacional e agora também integrada ao comércio

internacional.

a. (2 pts) O que deve acontecer com a taxa de juro e com o saldo de transacções

correntes da região com PIB per capita alto? Explique. Use gráficos.
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(Espaço adicional.)
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b. (2 pts) A região comPIB per capita alto recebe a notícia de que uma determinada

descoberta fará aumentar significativamente a produtividade no futuro. O que deverá

acontecer com saldo de transacções correntes dessa região? Explique. Use gráficos.
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(Espaço adicional.)
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