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Exame Intermédio 1

Nome: No:

Há 12 páginas neste exame. Máximo de pontos: 20. Duração: 1h.

Faça o exame na própria folha do enunciado.

Este exame é sem consulta. Não é permitido o uso de calculadoras.

(2 pts) 1. O que produz um aumento maior no consumo corrente, um aumento

permanente no rendimento ou um aumento temporário? Explique.

1



(2 pts) 2. “Devemos criar subsídios para as pessoas trabalharem mais horas. Dessa

forma, a produção e o bem-estar vão aumentar.” Comente.
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(2 pts) 3. Os consumidores numa economia recebem a notícia inesperada de que o

seu rendimento hoje será 1000 Euros maior do esperavam. O que deve acontecer com

a taxa de juro de equilíbrio? Explique.
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(7 pts) 4. Os consumidores numa economia têm preferencias sobre consumo e lazer

dadas por

u (c, l) = log c+ log l,

onde c e l denotam consumo e lazer.

Os consumidores possuem também uma empresa capaz de produzir com tecnologia

y = zN ,

onde N denota trabalho e z a produtividade total dos factores.

O tempo total disponível é igual a h. Para simplificar, considere que o consumo do

governo e os impostos são iguais a zero.

(2 pts) a. Calcule os níveis óptimos de consumo e trabalho de cada consumidor

nesta economia.
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(Espaço adicional.)
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(2 pt) b. Suponha que z aumente para z0 > z. Represente graficamente os

efeitos substituição e rendimento na decisão de consumo e trabalho. Seja claro no seu

gráfico. Entre os efeitos substituição e rendimento para o trabalho, qual prevalece

nesta economia? Explique.
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(1 pt) c. Suponha que z cresça a uma taxa constante g. Isto é, zt+1/zt = 1 + g.

Qual é a taxa de crescimento do consumo e do trabalho?
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(2 pt) d. Suponha agora que os consumidores não possuem a empresa. Em vez

disso, existe um mercado de trabalho. Qual é o salário de equilíbrio em um período

t? Qual é a taxa de crescimento dos salários?
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(7 pts) 5. A produtividade total dos factores aumenta de forma inesperada, no

período corrente, numa economia.

(2 pt) a. Como as curvas de procura e oferta de trabalho e de produção se alteram

com o choque? Explique.
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(2 pts) b. Descreva os efeitos na taxa de juro, no salário, na produção e no trabalho.

Use os diagramas do mercado de bens e do mercado de trabalho. Explique.
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(1 pt) c. Como se comparam as implicações obtidas nos diagramas com os dados?

Explique.
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(2 pt) d. As suas conclusões se alteram se, em vez da alteração acima, houver a

notícia de um aumento futuro da produtividade? Explique.
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