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1° Questão: Considere o modelo de crescimento de Solow com a seguinte função de 

produção,  3

2
3

1

ALKY  . Os mercados de fatores são perfeitamente competitivos e a 

economia encontra-se numa trajetória de crescimento balanceado na qual o produto 

cresce 4% a.a e a relação capital-produto é igual a 4. A taxa de depreciação do estoque 

de capital é 3% a.a e a força de trabalho cresce 2% a.a. Pede-se:  

 

(a) Calcule a taxa de poupança da economia em consideração.  

(b) Calcule o produto por trabalhador efetivo.  

(c) Calcule o efeito sobre o consumo por trabalhador em estado estacionário de um 

aumento da taxa de poupança em 1 p.p com respeito ao nível anterior.  

 

2° Questão: Considere o modelo de Solow com função de produção Cobb-Douglas, 

concorrência perfeita e retornos constantes de escala. Considere que o capital por 

trabalhador encontra-se abaixo do nível de estado-estacionário. Diga se as assertivas 

abaixo são falsas ou verdadeiras, justificando a sua resposta.  

 

(a) O salário real é crescente ao longo do tempo.  

(b) A taxa real de juros é decrescente ao longo do tempo.  

(c) A participação dos salários na renda é crescente ao longo do tempo.  

(d) A razão investimento-produto é decrescente ao longo do tempo.  

 

 



3° Questão: Com base no modelo de crescimento de Solow, julgue as seguintes 

afirmativas. Justifique a sua resposta.  

 

(a) Quanto maior for o estoque de capital por trabalhador eficiente no estado-

estacionário, maior será o consumo por trabalhador eficiente no longo-prazo.  

(b) Tal como previsto pelo modelo de Solow, os dados empíricos mostram que 

existe correlação entre a taxa de poupança e a taxa de crescimento do produto 

entre países no longo-prazo.  

(c) Ao longo da trajetória de crescimento balanceado, o modelo de Solow prevê que 

o produto por trabalhador e o capital por trabalhador irão crescer a mesma taxa, 

dada pelo progresso tecnológico exógeno.  

(d)  No estado-estacionário, a relação capital-trabalho cresce com base na taxa 

exógena de progresso tecnológico e a relação capital-produto é constante.  

 

4 Questão (multiplicador do orçamento equilibrado): Suponha que os gastos planejados 

sejam dados por : . Considere também que o governo 

financia um aumento do tipo once-and-for-all dos seus gastos com um aumento 

equivalente dos impostos. Pede-se:  

(a) Calcule o valor do multiplicador keynesiano para o caso em consideração.  

(b) De que forma um aumento dos gastos do governo financiado por intermédio de 

um aumento de impostos afeta a posição da curva IS?  

(c) De que forma um aumento dos gastos do governo financiado por intermédio de 

um aumento de impostos afeta a posição da curva de demanda agregada?  

5 Questão (Estabilizadores automáticos): Suponha agora que a receita de impostos, ao 

invés de ser exógena, é uma função da renda T=tY. Pede-se:  

(a) Calcule a variação requerida na alíquota do imposto para que o orçamento do 

governo permaneça equilibrado (ou o déficit seja mantido constante) face à um 

aumento dos gastos do governo. A política fiscal expansionista seria eficaz nesse 

caso? Por que?  

(b)  Qual o efeito da endogenização da receita de impostos sobre a inclinação da 

curva IS? E sobre o multiplicador keynesiano?    



(c) Considere uma queda exógena da demanda agregada. O efeito sobre o produto 

de equilíbrio depende da alíquota do imposto? Podemos afirmar que quanto 

maior a carga tributária (ou seja, a alíquota média de imposto), menor será o 

impacto recessivo de uma queda exógena da demanda agregada? Por que?  

6 Questão (interação entre multiplicador e acelerador): Considere o seguinte modelo de 

determinação da renda. (1) Consumo depende da renda do período anterior: 

. (2) O estoque de capital desejado é proporcional a produção do 

período anterior: . (3) Investimento é igual a diferença entre o estoque de 

capital desejado e do estoque de capital herdado do período anterior: 

. (4) As compras do governo são constantes ao 

longo do tempo: . (5) . Pede-se:  

(a) Expresse em termos de ,  e dos parâmetros do modelo.  

(b) Suponha que b=0.9, c=0.5 e G = 200. Calcule a trajetória descrita pela renda real 

da economia para uma sequência de 30 períodos. A economia descreve um 

movimento cíclico? Se sim, as flutuações observadas da renda real são 

explosivas, amortecidas ou regulares?  

7 Questão: Suponha que uma economia tenha a curva de Phillips 

 

 n

ttt uu   5,01  

 

e que a taxa natural de desemprego é dada por uma média do desemprego nos dois 

últimos anos: 

 

 215,0   tt

n uuu  

 

a) Por que a taxa natural de desemprego pode depender do desemprego recente 

(como se pressupõe na equação precedente)? 



b) Supunha que o banco central adote uma política econômica para reduzir em 

caráter permanente a taxa de inflação em 1%. Que efeito tem essa política no 

longo prazo? 

c) Qual é a taxa de sacrifício desta economia? Explique. 

d) O que estas equações indicam sobre a relação entre inflação e desemprego no 

curto e longo prazos? 

e) O economista Alan Blinder, designado por Bill Clinton vice-presidente do 

Federal reserve, escreveu em certa ocasião: 

 

 “Os custos que acompanham as taxas de inflação baixas e moderadas 

experimentadas nos Estados Unidos e em outros países industrializados 

parecem ser bastante modestos – mais como um resfriado do que um câncer 

para a sociedade (...). Como pessoas racionais, não nos oferecemos para fazer 

uma lobotomia a fim de curar uma dor de cabeça. Contudo, coletivamente, 

rotineiramente receitamos o equivalente econômico da lobotomia (alto 

desemprego) como uma cura para o resfriado inflacionário.” 

 

 O que você acha que Blinder quis dizer com isso? Explique. 

 

8 Questão: Seja uma economia descrita pelas seguintes equações: 

 

)03,0(4,01   Yttt guu  (lei de Okun) 

 

)06,0(1   ttt u  (curva de Phillips) 

 

tmtYt gg    (curva de demanda agregada) 

a) Qual é a taxa natural de desemprego dessa economia? 



b) Suponhamos que a inflação seja de 10% ao ano e que a economia opere no nível 

natural de desemprego. Para manter o desemprego em seu nível natural, qual 

deve ser a taxa de crescimento do produto? E a taxa de aumento da oferta de 

moeda? 

c) Nestas condições, no caso de o Banco Central decidir usar a política monetária 

para reduzir a taxa de inflação de uma vez por todas para 5% e mantê-la nesse 

patamar, quais seriam os efeitos observados sobre a taxa de crescimento do nível 

de produto, a taxa de crescimento da oferta real de moeda, e a taxa de 

desemprego? E se fosse decidido reduzir a inflação para 5% em 10 períodos? 

d) Nos limites deste modelo apresentado, existe a possibilidade de que o governo 

adote certa(s) política(s) que diminua(m) o tamanho do sacrifício de 

desinflação? Explique. 

9 Questão: O Banco Central pode conduzir a política monetária por intermédio do 

controle da quantidade de moeda em circulação ou por intermédio do controle da taxa 

de juros. Avalie os efeitos sobre o produto de equilíbrio de uma redução exógena do 

investimento autônomo no caso em que o Banco Central controla a quantidade de 

moeda e no caso em que o Banco Central controla a taxa de juros. Em qual 

circunstância ocorre uma queda maior do nível de produção? Por que? Justifique a sua 

resposta por intermédio do diagrama IS/LM.  

10 Questão - Considere uma economia descrita pelo seguinte sistema de equações: 
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Observe que o mercado de bens se ajusta lentamente aos desequilíbrios entre oferta e 

demanda agregada. Com efeito, a equação que descreve a dinâmica da oferta mostra que 



um excesso de demanda (oferta) agregada irá resultar num aumento (redução) da 

produção ao longo do tempo.  

Pede-se: 

a) Obtenha a equação que descreve o comportamento da demanda agregada num 

dado instante do tempo.  

b) Mostre que se o Banco Central ajusta o valor da taxa de juros com base na 

regra de política monetária acima descrita então ele estará, de fato, utilizando 

uma regra de Taylor.  

c) Analise – por intermédio de diferenciação parcial – os efeitos sobre a demanda 

agregada de um aumento da inflação esperada e da taxa nominal de juros. 

Interprete o significado econômico dos resultados obtidos.  

d) Calcule os valores de equilíbrio de longo-prazo do produto real, da taxa de 

inflação e da taxa real de juros para a economia em consideração.  

e) Analise os efeitos sobre os valores de equilíbrio de longo-prazo do produto 

real, da taxa real de juros e da taxa de inflação de um aumento da meta 

inflacionária. Interprete o significado econômico dos resultados obtidos.   

f) Analise a estabilidade da posição de equilíbrio de longo-prazo da economia em 

consideração. Mostre que se   , então o sistema será necessariamente 

estável.  

 

 

 


