Lista de Exercı́cios 01 - Introdução à
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O capı́tulo 5 do livro introduz os principais componentes da teoria macroeconômica, passando por seus objetivos, variáveis mais importantes e dilemas.
Com base nesse capı́tulo, responda:

Questão 01
Qual a definição de PIB ? Por que essa variável é importante em análises macroeconômicas ? Quais são os três determinantes do PIB real ?

Questão 02
Explique a diferença entre uma tendência e um ciclo econômico. Quais são as
teorias usadas para explicar esses comportamentos econômicos ?

Questão 03
Defina o conceito de taxa de juros. Como a taxa de juros é capaz de influenciar
o comportamento dos agentes econômicos ? Qual a diferença entre taxa de juros
nominal e taxa de juros real ?

Questão 04
Defina taxa de desemprego e taxa de inflação. Explique como essas variáveis se
comportam em perı́odos de recessão econômica.

Questão 05
Segundo o capı́tulo,”o PIB real flutua em torno do PIB potencial”. Quais são
os argumentos que favorecem esse postulado ?
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O capı́tulo 6 do livro trata de uma das variáveis mais importantes para
a Macroeconomia, o produto interno bruto. Com base nas informações desse
capı́tulo, responda:

Questão 06
Com base na definição de PIB apresentada no capı́tulo, analise as seguintes
situações:
a) No polo industrial de Manaus, existem duas fábricas de parafuso. Uma
delas vende para uma montadora de carros. A outra vende diretamente
no varejo. As duas produções devem ser computadas no PIB ? Explique.
b) Uma montadora de veı́culos estrangeira instalada no Brasil vende carros
para o México. A atividade da montadora deve ser computada no PIB do
Brasil ? Explique.

Questão 07
Quais são as três óticas sob as quais podemos medir o PIB ? Explique cada um
dos componentes da ótica da despesa.

Questão 08
Explique a diferença entre os conceitos de: poupança nacional, poupança privada e poupança governamental. Por que a poupança é importante para a
economia ?

Questão 09
Por que o aumento do PIB nominal não é uma boa medida do crescimento
econômico ? Qual a diferença entre PIB real e PIB nominal ?

Questão 10
Apesar de ser uma medida de extrema importância, o PIB apresenta certas
imperfeições. Explique duas delas.
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