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Exame Intermédio 1

Nome: No:

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.

Parte 1–páginas 1 a 6

1. (2 pts) Suponha que uma pessoa tenha rendimentos altos agora e baixos no

futuro. Então, a poupança desta pessoa é provavelmente positiva. Verdadeiro ou

Falso? Explique.
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(Espaço adicional.)
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2. (2 pts) A figura abaixo mostra os componentes da procura agregada (C, G, I,

X, M) como percentual do PIB do 1o Trimestre de 1995 ao 3o Trimestre de 2010 em

Portugal. Indique no próprio gráfico a que componente da procura agregada se refere

cada linha.
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3. (2 pts) Um aumento na produtividade total dos factores (z, na notação usada

em aula e no livro) implica um aumento do padrão de vida. Verdadeiro ou Falso?

Explique. Use o gráfico c× l, onde c denota consumo e l denota lazer.
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4. (4 pts) Para estimular a produção, o governo decide pagar 1 Euro por cada

hora contratada por cada empresa. Se uma empresa contrata uma pessoa a 35 ho-

ras/semana, por exemplo, a empresa vai receber 35 Euros por semana do governo.

a. (2 pts) Esta medida vai estimular a produção?

b. (2 pts) Esta medida vai aumentar o bem-estar?
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(Espaço adicional.)
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Nome: No:

5. (4 pts) Um consumidor tem utilidade

log c1 + log l1 + β (log c2 + log l2) ,

onde ct e lt são consumo e lazer no tempo t. O tempo total disponível é igual a h.

Este consumidor possui uma empresa com função de produção yt = ztNt, onde zt e Nt

representam a tecnologia e o trabalho no tempo t, Nt = h− lt. A restrição orçamental
em valor presente é

c1 +
1

1 + r
c2 ≤ z1 (h− l1) + 1

1 + r
z2 (h− l2) .

a. (2 pts) Obtenha as condições de primeira ordem do problema do consumidor.
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(Espaço adicional.)
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b. (2 pts) Mostre que
l2
l1
aumenta quando a taxa de juro aumenta. Interprete.
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6. (6 pts) Um governo resolve aumentar os seus gastos. Para aplacar a oposição, o

governo diz que o aumento dos gastos só terá efeitos positivos na economia porque os

novos gastos serão financiados pela emissão de títulos e não pelo aumento de impostos.

Você concorda? Qual é a sua análise? Explique. Seja o mais completo possível.
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(Espaço adicional.)
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