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Questão 1: Considere que no mercado de petróleo a oferta depende apenas do preço 

corrente do petróleo, sendo dada pela seguinte equação:  

0110 >++= bupbbq ttt  

A demanda, no entanto, depende não só do preço corrente, mas também do preço que se 
espera racionalmente vigorar no futuro, sendo dada pela seguinte equação:  
 0,0 211210 ><+++= + ααααα ttttt vpEpq   
 
Onde : ut e vt são choques aleatórios com média zero e variância constante. Ache uma 
solução para pt e represente a mesma graficamente.  
 
Questão 2: Considere uma economia descrita pelas equações IS e LM na qual o produto 
esteja operando no nível potencial. Suponha que essas equações podem ser descritas na 
forma abaixo:  
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Onde Rt é a taxa nominal de juros.  
 
 Assuma que a autoridade monetária adota a seguinte regra de política monetária:  
 
 tt etm ++= 10 µµ  
 
Considere, por fim, que εt,ηt e et são choques aleatórios com média zero e variância 
constante. Ache uma solução para pt e Rt.  
 
 



Prof. José Luís Oreiro – Macroeconomia I  

 2

 
 
Questão 3: Considere um modelo no qual a demanda agregada é dada por:  
 
 ( ) tttt vpmy +−+= 10 ββ  
 
onde: vt é um white-noise.  
 
Suponha que o nível de produção é determinado pela quantidade demandada ao nível de 
preços prevalecente no período (modelo keynesiano), sendo que a equação de “ajuste de 
preços” é dada por:  
 
 ( ) 0;11 >−=− −− θθ tttt pppp  
 
onde: tp é tal que : ( ) ttt vpmy +−+= 10 ββ  
 
Pede-se:  
 

a) Ache a solução para yt.  
b) Avalie a proposição de ineficácia da política monetária para o caso em 

consideração.  
c) Caso a proposição de ineficácia da política monetária, você seria capaz de explicar 

intuitivamente a razão de sua não-validade?  
 
4° Questão:  As versões mais usuais do modelo keynesiano assumem que o emprego é 

determinado pela demanda de trabalho. Uma hipótese mais realista é que o emprego a um 

dado nível de salário real é igual ao mínimo entre a demanda e a oferta de trabalho, ou seja, 

vale a assim chamada regra do lado curto. Pede-se:  

 

a) Suponha que o nível de preços P esteja no nível que gera o maior nível de produção 

possível. Desenhe o gráfico correspondente do mercado de trabalho.  

b) Suponha que o nível de preços P esteja acima do nível que gera o maior nível de 

produção. Desenhe o gráfico correspondente do mercado de trabalho.  

c) Qual o formato da curva de oferta de trabalho nesse caso (lembre-se que no modelo 

keynesiano os salários nominais são fixos)? Justifique a sua resposta.  

d) Mostre a possibilidade lógica de existência de equilíbrios múltiplos na economia em 

consideração. Nessa economia é verdade que um aumento da demanda agregada irá 

produzir necessariamente um aumento do nível de preços se as condições de custo 

não mudarem? Por que? 


