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1. (3 pts) De acordo com o modelo de Solow, um aumento da taxa de poupança
vai causar um aumento do investimento e, consequentemente, um aumento da taxa
de crescimento de longo prazo. Verdadeiro ou Falso? Explique.
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2. (3 pts) Explique os efeitos de uma diminuição do alvo da taxa de juro por parte
do Banco Central, de acordo como modelo Neo-Keynesiano. A moeda é neutra neste
modelo?
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3. (4 pts) Considere a figura abaixo, do texto “A Century of Work and Leisure,”
de Ramey e Francis. A figura mostra as horas de trabalho por semana para diferentes
grupos etários. Concentre-se nos dados para o grupo de 25 a 54 anos, indicado na
figura.
De acordo com os dados para horas de trabalho por semana do grupo 25-54, como

devem interagir os efeitos substituição e rendimento de um aumento dos salários?
Explique.
Que alteração da economia pode explicar o aumento das horas trabalhadas nos

anos 40? Explique.
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(Espaço adicional.)

4



4. (4 pts) Um consumidor tem preferências log c1 + 8
10
log c2, onde c1 e c2 são os

consumos nos períodos 1 e 2. As restrições orçamentais do consumidor nos períodos
1 e 2 são dadas por c1 + s = y1 e c2 = y2 + s (1 + r), onde y1 e y2 são os rendimentos
dos períodos 1 e 2, s é a poupança, e r é a taxa de juro.
Para que valor da taxa de juro o consumidor escolherá consumir c1 = c2? Explique.
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(Espaço adicional.)
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5. (6 pts) A produtividade total dos factores aumenta de forma persistente em
uma economia. Seguindo a notação usada em aula, os valores de z e z0 aumentam
inesperadamente, onde o aumento de z é maior do que o aumento de z0. Os preços
são flexíveis, de forma que os mercados estão em equilíbrio em todos os períodos. O
banco central mantém a oferta de moeda constante.
a. (4 pts) Com os diagramas w × N , r × Y , e P ×M , descreva a previsão para

os efeitos do aumento persistente de z no salário de equilíbrio, na taxa de juro de
equilíbrio, no emprego, na produção, e no nível de preços. Justifique.
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(Espaço adicional.)
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b. (2 pts) Ao mesmo tempo do aumento de z, o governo resolve diminuir os
impostos. Para manter os gastos públicos no período corrente e no futuro, o governo
financia a diminuição dos impostos com uma emissão de dívida pública. Qual será o
impacto desta medida nos efeitos do aumento de z? Explique.
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(Espaço adicional.)
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