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Há 10 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. “Um nível baixo de poupança pode ser consequência de um comporta-

mento perfeitamente racional.” Comente brevemente.
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(2 pts) 2. “Para acelerar o crescimento económico no longo prazo, devemos aumen-

tar a taxa de investimento.” Comente brevemente.

2



(2 pts) 3. Um choque numa economia causou um aumento da taxa de juro e uma

queda do produto. Qual deve ser o efeito nos preços? Responda com o gráfico P ×M
da procura e oferta de moeda (preços no eixo vertical).
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(7 pts) 4. Um consumidor vive por dois períodos e pode emprestar e tomar em-

prestado à taxa R. O seu problema de maximização é

max
c1,c2,b

ln c1 + β ln c2

s.t. P1c1 + b = P1y1

P2c2 = P2y2 + (1 +R) b

onde R é a taxa nominal de juros. A taxa de inflação entre os períodos é i > 0, isto

é, 1 + i =
P2
P1
. Defina a taxa real de juro como 1 + r =

1 +R

1 + i
.

(1 pt) a. Dados (y1, y2), ilustre no diagrama c2 × c1 as regiões onde o consumidor
será um devedor (tomará emprestado) e onde será um credor (emprestará).
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(2 pts) b. Considere que o consumidor seja um devedor. Suponha que r aumente.

Ilustre claramente os efeitos substituição e rendimento causados por essa alteração.
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(2 pts) c. Encontre os níveis óptimos de consumo e poupança, dada a taxa real de

juro.
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(2 pts) d. Suponha que y2 = 0. Ilustre no diagrama c2× c1 o efeito de um aumento
de r neste caso, com y2 = 0. O efeito substituição prevalece sobre o efeito rendimento?

7



(7 pts) 5. Considere um aumento do investimento no modelo IS-LM, AD-AS.

(2 pts) a. Quais das curvas IS-LM, AD-AS se alteram directamente com o aumento

do investimento? Explique.
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(3 pts) b. Descreva os efeitos na taxa de juro, no produto, nos preços e no salário.

Utilize os diagramas r × Y , P × Y e w ×N .
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(2 pts) c. Como se comparam as implicações obtidas nos diagramas com os factos

em economia? Explique.
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