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1. (2 pts) O governo anuncia a construção de novas estradas. Faz sentido modelar

os efeitos deste anúncio como um aumento da produtividade futura? Explique.
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(Espaço adicional.)
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2. (2 pts) “O efeito rendimento de um aumento da taxa de juro tem direcções

opostas para os que emprestam e para os que tomam emprestado.” Explique. Use

gráficos na sua explicação.
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(Espaço adicional.)

4



3. (2 pts) Os países A e B são diferentes em certos aspectos. Para cada diferença

listada abaixo, escreva qual país deve ter maior procura real de moeda de acordo com

o modelo Baumol-Tobin. Explique.

a. A inflação no país A é mais alta.

b. Uma proporção maior de pessoas do país A têm 60 anos ou mais.

c. A taxa nominal de juro no país A é mais alta.

d. O rendimento per capita no país A é mais alto.
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(Espaço adicional.)
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4. (4 pts) Considere um aumento da quantidade de moeda no modelo Keynesiano.

(2 pts) a. Com os diagramas AS-AD, IS-LM, mostre o efeito nos preços, na taxa

de juro e no produto. Explique.
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(2 pts) b. A moeda é neutra no modelo Keynesiano? O modelo pode explicar as

flutuações económicas com choques na quantidade de moeda? Explique.
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5. (2 pts) De acordo com omodelo de Solow, descobrir formas de se aumentar a taxa

de crescimento da tecnologia é mais importante para o bem-estar do que descobrir

formas de se aumentar a poupança. Verdadeiro ou falso? Explique.
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6. (2 pts) O PIB de um país cresceu 3 por cento ao ano em um determinado período.

No mesmo período, o capital também cresceu a uma taxa de 3 por cento ao ano e

o trabalho cresceu 0.9 por cento ao ano. A participação do capital no rendimento é

de 1/3 e a participação do trabalho no rendimento é de 2/3. Com a contabilidade

do crescimento, calcule o crescimento da produtividade total dos factores no mesmo

período.
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7. (6 pts) Os consumidores em uma economia devem escolher consumo e poupança

ao longo do tempo. Eles possuem uma empresa com função de produção

Atk
α
t N

1−α
t .

No início do período, os consumidores usam o capital disponível kt e o seu trabalho

para produzirem. No fim do período, eles consomem ct e poupam parte da pro-

dução. O capital deprecia-se completamente, portanto, a poupança é igual ao capital

disponível no próximo período, kt+1.

O problema de maximização dos consumidores é

max
P∞

t=0 β
t ln ct

s.a. ct + kt+1 = Atk
α
t N

1−α
t , t = 0, 1, 2, ...

A função Lagrangeana desse problema é L =
P∞

t=0 β
t ln ct+

P∞
t=0 λt(Atk

α
t N

1−α
t −ct−

kt+1), há um multiplicador λt para cada período.

(1 pt) a. Obtenha as condições de primeira ordem para ct, ct+1 e kt+1. Use o facto

de que Nt = 1 em todos os períodos.
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(Espaço adicional.)
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(2 pts) b. Suponha que a taxa de poupança seja constante. Isto é, ct = (1− s)Atkαt
e kt+1 = sAtkαt . Mostre que estes valores para ct e kt+1 de facto satisfazem as condições

de primeira ordem. Qual é o valor de s?
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(1 pts) c. Escreva kt+1 como função de kt. Obtenha o capital do estado estacionário.

Calcule o valor do capital estacionário com At = 24, β = 1/2, e α = 1/3.
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(2 pts) d. Considere o capital inicial igual a k0 = 2. Faça um gráfico do capital

ao longo do tempo e da taxa de juro ao longo do tempo (rt = αAtk
α−1
t ). Explique a

intuição para os seus gráficos.
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