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Há 15 páginas neste exame. 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.

Grupo I

(2 pts) 1. “Com respeito ao comportamento qualitativo do movimento entre as

séries de tempo em economia, os ciclos económicos são todos parecidos.” Comente.
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(2 pts) 2. Num debate, dois políticos defendem os seguintes pontos de vista:

A. “Devemos diminuir as exportações. Ao exportar produtos agrícolas, por exem-

plo, os preços internos aumentam em comparação com os preços se não exportássemos.

Logo, pagamos mais caro pelos alimentos.”

B. “Pelo contrário, devemos apoiar as exportações. Exportar aumenta a produção.”

Discuta as posições dos dois políticos.
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(2 pts) 3. Um candidato a um cargo público defende a queda dos impostos para

estimular a economia, com a manutenção dos gastos do governo no período corrente

e no futuro. Qual deve ser o efeito dessa política? Explique.
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(2 pts) 4. De acordo com Murphy, Shleifer e Vishny, como a utilização dos talentos

pode afectar o crescimento económico? Explique.
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Nome: No:

Grupo II

(6 pts) 1. Considere um choque positivo persistente na produtividade, de acordo

com o modelo de Real Business Cycles.

(2 pts) a. Qual deve ser o efeito imediato deste choque na procura de emprego

(Nd) e na capacidade de produção (Y s)? Explique. Utilize os diagramas w × N e

r × Y na sua resposta.
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(1 pts) b. A procura Y d deve ser também influenciada pelo choque? Explique. Use

o diagrama r × Y na sua resposta.
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(1 pts) c. Qual deve ser o efeito desse choque no salário de equilíbrio e na taxa de

juro de equilíbrio?
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(1 pts) d. Qual o efeito do choque na procura real de moeda e no nível de preços?

Explique. Use o diagrama P ×M .
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(1 pts) e. Como se comparam as previsões deste modelo com os dados sobre con-

sumo, investimento, emprego, produtividade do trabalho, salários, preços e moeda?

Explique.
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(6 pts) 2. Uma economia tem função de produção Yt = Ka
t (ztNt)

1−a. A produtivi-

dade cresce à taxa γ e que a população cresce à taxa n, ou seja,

zt+1
zt

= 1 + γ e
Nt+1
Nt

= 1 + n.

O investimento em cada período é dado por It = sYt. A taxa de poupança, s, é fixa

ao longo do tempo. A quantidade de capital no próximo período é, portanto, igual a

Kt+1 = It + (1− d)Kt, onde d é a taxa de depreciação do capital.

Escreva as variáveis por unidades efectivas na forma yt ≡ Yt
ztNt

e kt ≡ Kt

ztNt
.

(2 pts) a. Encontre uma relação entre o capital futuro em unidades efectivas kt+1

e o capital corrente kt. Determine o valor de kt e de yt no estado estacionário.
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(Espaço adicional.)
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(1 pts) b. Qual é a taxa de crescimento do capital per capita e do PIB per capita

no estado estacionário? Interprete.
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(1 pts) c. Suponha que as empresas contratem o capital e o trabalho no mercado

de crédito e no mercado de trabalho. Qual deve ser a taxa de crescimento dos salários

e da taxa de juro no longo prazo? Justifique.
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(1 pts) d. Suponha que a taxa de poupança s aumente. Qual o efeito desse aumento

no PIB per capita e na taxa de crescimento do PIB per capita? Explique.
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(1 pts) e. Qual o efeito de um aumento da taxa de poupança s no consumo? Um

aumento de s terá como efeito um efeito no bem-estar? Explique.
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