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Faça o exame na própria folha do enunciado.
Este exame é sem consulta. Não é permitido o uso de calculadoras.

1. (2 pts) Entre 1950 e 2007, o PIB real per capita de Portugal em paridade do

poder de compra aumentou o equivalente a ser multiplicado por cerca de 2, 5, ou 8

vezes? Como se compara a taxa de crescimento de Portugal, de acordo com a mesma

medida, com as taxas de crescimento dos Estados Unidos, Suécia, e França no mesmo

período?
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2. (4 pts) Na página do Banco de Portugal, está “O objectivo primordial do

Eurosistema, de que o Banco de Portugal faz parte, é a manutenção da estabilidade

de preços, ou seja, a manutenção do poder de compra da moeda.” Não está listado

como primordial um objectivo como o crescimento do PIB real. O que você acha

disso? Explique.
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(Espaço adicional.)
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3. (4 pts) Um consumidor tem preferências log c1 +
8

10
log c2, onde c1, c2 são os

consumos nos períodos 1 e 2. Para que valor da taxa de juro o consumidor escolherá

consumir c1 = c2? Este valor vai depender dos rendimentos nos períodos 1 e 2?
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(Espaço adicional.)
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4. (4 pts) Os consumidores em uma economia vivem dois períodos. Em cada perído,

há jovens e idosos. Os jovens nasceram no próprio período e os idosos nasceram no

período anterior. O problema de optimização de uma pessoa nascida no período t é

max ln ctt + ln c
t
t+1

s.a. ctt + kt+1 = wt,

ctt+1 = rt+1kt+1 + (1− δ) kt+1.

No primeiro período, o consumidor trabalha, recebe wt pelo seu trabalho, e poupa

kt+1. No segundo período, quando idoso, o consumidor recebe os juros pelo capital

kt+1 mais o capital depreciado recebido no fim do período. O consumidor trabalha

Nt = 1.

a. (2 pts) Obtenha o capital óptimo kt+1 como função do salário.
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b. (2 pts) A função de produção é dada por yt = kαt N
1−α
t . Suponha que o capital

inicial desta economia seja baixo. Como o capital evolui ao longo do tempo? Explique.
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(Espaço adicional.)
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5. (6 pts) Considere um aumento dos gastos correntes do governo, G. O governo

financia o aumento dos seus gastos com um aumento dos impostos no mesmo período.

O aumento de G não faz o país incorrer em um deficit. Os mercados de trabalho e

de bens estão sempre em equilíbrio.

a. (2 pts) Qual deverá ser o efeito do aumento de G no salário real, nas horas

trabalhadas, na taxa de juro real, e no PIB? Mostre os efeitos com os diagramas

w ×N e r × Y . Justifique.
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b. (2 pts) Como se compara a variação do PIB com a variação dos gastos do

governo? Qual é a sua previsão sobre o bem-estar? Explique.
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c. (2 pts) As suas respostas se alteram se o financiamento do aumento de G for

dado pela venda de obrigações do governo? Explique.
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(Espaço adicional.)
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