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Exame Intermédio 1

Nome: No:

Há 14 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.

1. (2 pts) Como a produtividade afecta as decisões de consumo e trabalho?
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(Espaço adicional.)
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2. (2 pts) A inflação em Portugal nos últimos trinta anos teve o seguinte comporta-

mento. Como você espera que a procura real de moeda tenha se comportado durante

o mesmo período? Explique.
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(Espaço adicional.)
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3. (4 pts) Quais são os efeitos de um aumento dos gastos do governo no consumo

privado, horas trabalhadas e salários? O PIB aumenta? O bem-estar aumenta? Nota:

simplifique a economia para um período.
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(Espaço adicional.)
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4. (6 pts) Uma economia possui consumidores com as seguintes preferências sobre

o consumo corrente, c1, e o consumo futuro, c2,

ln c1 + β ln c2,

onde β é um número entre zero e um. O consumidor possui rendimentos yA1 e y
A
2 no

período corrente e futuro respectivamente.

Com omercado de crédito, estes consumidores podem poupar ou tomar emprestado.

A taxa de juro de mercado é igual a r. Como visto em aula, as restrições em cada

período são c1 + s = yA1 e c2 = y
A
2 + (1 + r) s, onde s é a poupança.

a. (2 pts) Calcule os consumos em cada período.
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(Espaço adicional.)
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b. (2 pts) Considere agora que yA1 = 10, y
A
2 = 50, β =

3

4
e que a taxa de juro seja

igual a 1. Ou seja, 1 + r = 2. Obtenha os valores do consumo em cada período. Os

consumidores poupam ou endividam-se? Explique.
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Esta economia possui também um outro tipo de consumidor. A única diferença

entre os consumidores é o rendimento em cada período. O outro tipo de consumidor

possui yB1 = 110 e y
B
2 = 130. Há um igual número de consumidores dos dois tipos.

c. (2 pts) Segundo alguns relatórios, o endividamento desta economia é muito

alto. Para acabar com o endividamento, o governo decide acabar com o mercado

de crédito. Não é mais possível endividar-se. Qual é o efeito dessa medida sobre o

bem-estar dos consumidores do tipo A e do tipo B? Quem piora? Quem melhora?

Ambos melhoram? Ambos pioram? Explique.
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(Espaço adicional.)
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5. (6 pts) Para modelar os efeitos do novo aeroporto na margem Sul e da nova

ponte sobre o Tejo, considere um aumento futuro na produtividade total, z0.

a. (3 pts) 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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b. (3 pts) No item acima, você deve ter alterado as curvas de procura e oferta

nos mercados de trabalho e de produção. Justifique as suas alterações, ou porque

manteve alguma curva inalterada.
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(Espaço adicional.)
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