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PARTE I - MODELOS DE CRESCIMENTO EXÓGENO 
 
 
1 – Modelo de Solow 
 

1.1 Seção Esaf 
 
01 - (ESAF/Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil/2009) – Considere o Modelo 
de Solow dado pelas seguintes equações e informações: 
 
y = k0,5 
δ = 0,05 
 
onde: 
y = produto por trabalhador; 
k = estoque de capital por trabalhador; 
δ = taxa de depreciação. 
 
Supondo a taxa de crescimento populacional igual a zero, a taxa ótima de poupança 
dada pela “regra de ouro” gera um nível ótimo de investimento por trabalhador igual a: 
a) 5,0 
b) 2,5 
c) 10,0 
d) 25,0 
e) 1,5 
 
02 – (ESAF/Analista do Banco Central/2002) - Considere o modelo de crescimento 
de Solow sem crescimento populacional e progresso tecnológico. Suponha as 
seguintes informações: 
 
y = k0,5 
δ= 0,05 
 
Onde: y = produto por trabalhador; k = estoque de capital por trabalhador; δ= taxa de 
depreciação. Com base nestas informações, os níveis de produto por trabalhador; 
estoque de capital por trabalhador; taxa de poupança; investimento por trabalhador; e 
consumo por trabalhador, no estado estacionário e supondo a “regra de ouro” são, 
respectivamente: 
 
a) 10; 100; 0,25; 3; 7 
b) 5; 25; 0,5; 2,5; 2,5 
c) 5; 25; 0,5; 3; 2 
d) 10; 100; 0,5; 5; 5 
e) 10; 100; 0,25; 4; 6 
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03 - (ESAF/AFRF/ 2002) - Considere as seguintes informações: 
 
Função de produção: Y = K1/2L 1/2 
 
onde K = estoque de capital e L = estoque de mão-de-obra 
 
Taxa de poupança: 0,3 
Taxa de depreciação: 0,05 
 
Considerando o modelo de Solow sem progresso técnico e sem crescimento 
populacional, o estoque de capital por trabalhador no estado estacionário será de: 
a) 36,0 
b) 6,7 
c) 15,2 
d) 5,0 
e) 2,0 
 
04 - (ESAF/AFRF/2002) - Considere os seguintes dados para o modelo de crescimento 
de Solow: 
k = estoque de capital por trabalhador; d = taxa de depreciação; y = produto por 
trabalhador; s = taxa de poupança 
 
Sabendo-se que y = k0,5 , d = 0,1 e s = 0,4, os níveis de k e y no estado estacionário 
serão, respectivamente: 
 
a) 16 e 4 
b) 16 e 8 
c) 4 e 16 
d) 4 e 8 
e) 4 e 12 
 
05 - (ESAF/AFRF/2002) - Com relação ao modelo de Solow, é incorreto afirmar que 
 
a) o estado estacionário que maximiza o consumo é aquele definido pela denominada 
“regra de ouro”. 
b) a taxa de poupança determina a quantidade do estoque de capital por trabalhador e, 
portanto, o nível do produto por trabalhador no estado estacionário. 
c) quanto maior a taxa de poupança, maior o bem-estar da sociedade. 
d) o estado estacionário pode ser considerado como um equilíbrio de longo prazo. 
e) somente o progresso tecnológico explica o crescimento de longo prazo. 
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06 - (ESAF/AFRF/2003) - Com relação ao modelo de crescimento de Solow, é correto 
afirmar que, no equilíbrio de longo prazo: 
 
a) quanto maior for a taxa de depreciação, maior será o estoque de capital por 
trabalhador. 
b) a taxa de crescimento do produto por trabalhador é igual à taxa de depreciação. 
c) quanto maior for a taxa de poupança, maior será o consumo por trabalhador. 
d) quanto maior for a taxa de crescimento populacional, maior será o estoque de capital 
por trabalhador. 
e) quanto maior a taxa de poupança, maior será o estoque de capital por trabalhador. 
 
07 - (ESAF/Técnico de Pesquisa e Planejamento do IPEA/2004) - Considere o 
modelo de crescimento de Solow com as seguintes informações: 
 
• y = k0,5 
• δ = 0,1 
• s = 0,3 
 
onde  y = produto por trabalhador; k = estoque de capital por trabalhador; s = taxa de 
poupança.  
 
Com base nessas informações, os valores do estoque de capital por trabalhador, produto 
por trabalhador e consumo por trabalhador, no equilíbrio de longo prazo, são, 
respectivamente: 
 
a) 9; 3; 1,5 
b) 16; 4; 2,5 
c) 9; 3; 2,1 
d) 16; 4; 2,1 
e) 25; 5; 2,5 
 
 
08 - (ESAF/Técnico de Pesquisa e Planejamento do IPEA/2004) - Considere o 
Modelo de Crescimento de Solow com crescimento populacional e progresso 
tecnológico. Suponha que a função de produção do modelo seja dada por: 
 

Y = F(K, LxE) 
 
onde Y = produto; K = estoque de capital; E = eficiência do trabalho; L = trabalho; LxE 
= mão-de-obra medida por unidade de eficiência. 
 
Suponha ainda: n = taxa de crescimento populacional; g = taxa de crescimento da 
eficiência do trabalho 
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Com base nestas informações, as taxas de crescimento, no "estado estacionário", do 
"capital por unidade de eficiência", do "produto por unidade de eficiência", do "produto 
por trabalhador" e do "produto total" são, respectivamente: 
 
a) 0, 0, g, n+g 
b) 0, g, n+g, 0 
c) g, n + g, 0, n+g 
d) 0, 0, 0, n+g 
e) 0, 0, 0, 0 
 
09 - (ESAF/AFRF/2002) - Com base no Modelo de Crescimento de Solow, é incorreto 
afirmar que 
 
a) mudanças na taxa de poupança resultam em mudanças no equilíbrio no estado 
estacionário. 
b) quanto maior a taxa de poupança, maior o bem-estar da sociedade. 
c) um aumento na taxa de crescimento populacional resulta num novo estado 
estacionário em que o nível de capital por trabalhador é inferior em relação à situação 
inicial. 
d) no estado estacionário, o nível de consumo por trabalhador é constante. 
e) no estado estacionário, o nível de produto por trabalhador é constante. 
 
10 - (ESAF/Técnico de Pesquisa e Planejamento do IPEA/2004) - Considere o 
modelo de crescimento de Solow. Suponha que o nível inicial de capital por trabalhador 
seja menor do que o nível ótimo de equilíbrio de longo prazo dada pela "regra de ouro". 
Nessa situação, é correto afirmar que: 
 
a) a autoridade econômica não poderá melhorar a situação da sociedade alterando a taxa 
de poupança. 
b) a autoridade econômica pode melhorar a situação da sociedade reduzindo a taxa de 
poupança. 
c) a autoridade econômica pode melhorar a situação da sociedade reduzindo ainda mais 
o estoque de capital para estimular o consumo. 
d) se a autoridade econômica deseja alcançar o nível ótimo de equilíbrio de longo prazo, 
será necessário restringir o consumo no presente. 
e) mantendo a taxa de poupança, a economia crescerá a taxas crescentes até alcançar o 
equilíbrio de longo prazo dado pela "regra de ouro". 

1.2 Seção Cespe-UnB 
 
11 - (CESPE-UnB/Consultor do Senado Federal – Política Econômica/2002) – Com 
base no modelo de crescimento econômico proposto por Robert Solow, julgue os itens a 
seguir. 
(0) Ignorando o efeito do progresso técnico, uma mudança na razão entre poupança 
nacional e produto não irá provocar uma mudança permanente na taxa de crescimento 
do produto. 
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(1) A taxa de poupança afeta o nível de produto por trabalhador a longo prazo. 
(2) O resíduo obtido após a subtração das fontes identificáveis de crescimento 
econômico é, na grande maioria dos casos, insignificante, e decorre, fundamentalmente, 
de mudanças na produtividade total dos fatores. 
(3) Ignorando o efeito do progresso técnico, o estado estacionário pode ser determinado 
pelo ponto em que o montante de poupança é apenas suficiente para cobrir a 
depreciação do estoque de capital existente. 
(4) Considerando o modelo de Solow, pode-se afirmar que a taxa de crescimento 
estacionário não é afetada quando se considera os efeitos do progresso tecnológico. 
(5) O modelo proposto pôr Solow explica o fenômeno da convergência nos níveis de 
renda entre os países pobres e ricos, observada ao longo dos últimos 50 anos. 
 

1.3 Seção Outras Bancas Examinadoras 
 
12 - (Vunesp/Consultor Técnico Legislativo – Economia/CMSP/2007) - O produto Y 
de uma economia é dado por Y = K0,5L0,5, onde K é o estoque de capital e L o número 
de trabalhadores. Se houver 1000 trabalhadores na economia, se a taxa de poupança for 
0,2 e a taxa de depreciação for 0,1, o estoque de capital no estado estacionário, de 
acordo com o modelo de Solow, será 
(A) 2 000. 
(B) 3 000. 
(C) 4 000. 
(D) 5 000. 
(E) 10 000. 
 
13 - (NCE/UFRJ – Economista/Eletronorte 2006) O resíduo de Solow tenta captar a 
importância dos choques tecnológicos. Ele mede:  
 

a) a variação percentual do consumo antes e depois do choque tecnológico;  
b) a variação percentual do produto menos a variação percentual dos insumos 
ponderados por sua participação no produto;  
c) a variação percentual do produto menos a média da variação dos insumos;  
d) a variação do investimento nos setores de rápido desenvolvimento tecnológico menos 
a variação do investimento em setores menos dinâmicos tecnologicamente;  
e) a variação percentual do investimento.  

1.4 Seção Anpec 
 

14 - (ANPEC 1993) – Sobre o modelo de crescimento de longo prazo de Solow, 
responda Verdadeiro ou Falso: 
 
(0) Quanto maior a taxa de poupança, maior a taxa de crescimento do produto no longo 
prazo. 
(1) Quanto maior a taxa de crescimento demográfico, maior a relação produto/capital no 
longo prazo. 
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15 - (ANPEC 1994) – Responda Verdadeiro ou Falso: 
 
De acordo com o modelo neoclássico uma elevação na propensão a poupar da sociedade 
provoca aumento da relação capital-trabalho, tendo como conseqüência um nível mais 
elevado de produto por trabalhador e maior taxa de crescimento de longo prazo. 
 
16 - (ANPEC 1995) – Responda Verdadeiro ou Falso: 
 
(0) Na ausência de progresso tecnológico, a economia converge para uma taxa de 
crescimento estável em que é zero o crescimento da renda per capita. 
(1) Quanto maior for a propensão a poupar da população, maior será a taxa de 
crescimento econômico. 
(2) Na ausência de progresso tecnológico, a economia converge para uma taxa de 
crescimento estável em que é zero o crescimento da renda per capita. 
 
17 - (ANPEC 1996) – Julgue o item a seguir como verdadeiro falso: 
 
A propensão a poupar, determinante do nível de investimento, é a variável mais 
relevante na determinação da taxa de crescimento do produto no longo prazo. 
 
 
18 - (ANPEC 1997) – Indique se as proposições abaixo são verdadeiras ou falsas: 
 
(0) Uma das implicações do modelo de crescimento de Solow é que a trajetória de 
crescimento equilibrado é estável e a taxa de crescimento do produto não depende da 
taxa de poupança. 
(1) No modelo de crescimento de Solow com progresso técnico, para manter constante a 
razão capital-produto ao longo da trajetória de crescimento equilibrado será necessário 
manter uma taxa de poupança menor do que na ausência de progresso técnico.  
(2) Um aumento da taxa líquida de poupança sempre reduz o consumo por unidade de 
trabalho efetivo no equilíbrio. 
 
19 - (ANPEC 1998) – Classifique as seguintes afirmações, sobre o modelo de 
crescimento de Solow, como verdadeiras ou falsas: 
 
(0) A taxa de lucro (de juros) é exógena. 
(1) Um aumento da taxa líquida de poupança sempre reduz o consumo por unidade de 
trabalho efetivo no equilíbrio. 
(2) A taxa de poupança é exógena.  
(3) Um aumento da taxa líquida de poupança causa um aumento permanente na taxa de 
crescimento do produto. 
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20 - (ANPEC 1999) – Julgue os itens a seguir como verdadeiro ou falso: 
 
(0) No modelo de crescimento de Solow uma elevação da propensão marginal a poupar 
eleva a taxa de crescimento. 
(1) No equilíbrio de longo prazo no modelo de Solow com progresso técnico exógeno, 
uma elevação da taxa de crescimento da população eleva a taxa de crescimento do 
produto agregado. 
(2) Se o estoque de capital for menor do que o dado pela regra de ouro, uma elevação da 
propensão marginal a poupar e/ou uma redução da taxa de crescimento elevam o 
consumo de longo prazo. 
(3) A partir de uma situação estática de equilíbrio de longo prazo, um progresso técnico 
poupador de capital eleva o produto marginal do capital.  
 
21 – (ANPEC 2000) - Dado um modelo de Solow com as seguintes especificações: 
 

y = k1/2 s = 0,2  δ = 0,05 n = 0 
 

em que y corresponde à produção per capita, k ao capital per capita, s é a taxa de 
poupança, δ é a taxa de depreciação e n é a taxa de crescimento populacional, pergunta-
se: qual será o nível de produção per capita no estado estacionário? 

 
22 - (ANPEC 2000) - Indique se as afirmativas ⎯ todas relacionadas com o 
crescimento de longo prazo ⎯ são falsas ou verdadeiras: 
 
(0) Reduções prolongadas de PIB per capita, como as que ocorreram no Congo (Zaire) 
e Venezuela nas últimas décadas, corroboram a hipótese de convergência. 
(1) De acordo com o modelo de Solow uma maior taxa de crescimento populacional 
está relacionada a uma maior renda per capita. 
 
23 - (ANPEC 2001) – Julgue o item a seguir: 
 
(0) Um aumento na taxa de poupança aumenta permanentemente a taxa de crescimento 
do produto per capita. 
(1) No estado estacionário de uma economia com crescimento da população, o consumo 
equivale ao produto menos a depreciação do capital. 
(2) Uma queda na taxa de crescimento populacional está associada a um aumento da 
renda per capita e a uma queda na taxa de crescimento do produto. 
(3) No modelo com retornos constantes de escala, a produtividade marginal do capital é 
constante. 
(4) Se a economia opera com capital superior àquele previsto pela regra de ouro, uma 
queda na taxa de poupança determinará níveis de consumo superiores ao original, tanto 
no curto quanto no longo prazo 
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24 - (ANPEC 2002) - Indique se as proposições abaixo, relativas ao modelo de Solow, 
são verdadeiras ou falsas: 

(0) Na ausência de progresso tecnológico, o conceito de equilíbrio estacionário refere-se 
às condições requeridas para manter inalterado o estoque de capital per capita da 
economia. 

(1) Considere dois países para os quais os parâmetros definem um mesmo estado 
estacionário. Segundo o modelo de Solow, o país mais pobre tenderá a crescer mais 
rapidamente do que o mais rico. 

(2) Uma redução da taxa de poupança conduz a economia a um estado estacionário em 
que o produto per capita é menor. 

(3) No estado estacionário com progresso tecnológico, o produto per capita cresce à taxa 
(g + n), em que “g” é a taxa de progresso tecnológico e “n” a taxa de crescimento da 
população. 

(4) No estado estacionário com crescimento da população, o estoque de capital da 
economia cresce ao longo do tempo 
(5) Na ausência de progresso tecnológico, uma redução da taxa de crescimento 
populacional aumenta a taxa de crescimento do produto per capita correspondente ao 
estado estacionário 

 
25 - (ANPEC 2002) – Indique se as proposições são falsas ou verdadeiras: 
 
(0) Em uma economia que se encontra em um ponto acima do estado estacionário, o 
investimento supera a depreciação do capital. 

(1) Se o capital atinge o nível definido pela regra de ouro, o consumo per capita no 
estado estacionário é máximo. 

 
26 - (ANPEC 2003) – No modelo de Solow: 
 
(0) Economias com maior propensão a poupar terão, ceteris paribus, uma taxa de 
crescimento de equilíbrio mais elevada do que economias com propensão a poupar 
menor. 
(1) A taxa de crescimento do produto em equilíbrio estacionário será igual à taxa de 
crescimento do progresso técnico menos a taxa de crescimento da população. 

(2) As economias cuja renda mais cresce são aquelas que apresentam um maior 
crescimento populacional, ceteris paribus. 
(3) As economias que apresentam renda per capita mais elevada são as aquelas que têm 
maior taxa de poupança, ceteris paribus. 

(4) Na ausência de progresso técnico, quando a produtividade marginal do capital for 
igual à soma da taxa de crescimento da população e da taxa de depreciação, o consumo 
per capita será máximo. 
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27 - (ANPEC 2004) – É correto afirmar que: 
 
(0) No modelo de crescimento de Solow a “regra de ouro” do capital indica o nível de 
capital que maximiza o consumo de longo prazo. 
(1) No longo prazo, segundo o modelo de crescimento de Solow, quanto maior for a 
taxa de poupança, maiores serão o fluxo de produto e o estoque de capital. 
(2) Uma implicação básica do modelo de crescimento de Solow é que a taxa de 
crescimento é endógena. 

 
28 – (ANPEC 2004) – Considere uma economia cuja função de produção é dada por 

NAKY = , em que Y, K, N e A representam, respectivamente, o produto, o estoque 
de capital, o número de trabalhadores e o estado da tecnologia. Por sua vez, a taxa de 
poupança é igual a 20%, a taxa de depreciação é igual a 5%, a taxa de crescimento do 
número de trabalhadores é igual á 2,5% e a taxa de progresso tecnológico é igual a 
2,5%. Calcula o valor do capital por trabalhador efetivo no estado estacionário. 
 
 
29 - (ANPEC 2005) – No modelo de crescimento de Solow: 
 
(0) Uma elevação da taxa de poupança afeta o crescimento da renda per capita de longo 
prazo. 
(1) Uma elevação da taxa de poupança afeta a renda per capita de longo prazo. 
(2) Partindo-se do estado estacionário, um aumento da taxa de crescimento populacional 
leva, no curto prazo, a um crescimento negativo do PIB per capita.  
(3) A taxa de poupança é exógena.  
(4) Se o crescimento populacional é nulo e a poupança é superior à depreciação física 
do capital, a economia estará crescendo em direção a sua renda de estado estacionário.  

 
30 - (ANPEC 2006) - As afirmações abaixo referem-se à teoria do crescimento 
econômico. Avalie as assertivas: 
 
(0) No modelo de Solow, se a economia tem um estoque de capital por trabalhador que 
gera um equilíbrio de estado estacionário abaixo da chamada “regra de ouro” da 
acumulação de capital, então o nível de consumo per capita máximo poderá ser atingido 
se a geração corrente se dispuser a reduzir o próprio consumo.  
(1) No modelo de Solow com progresso técnico, um aumento permanente da taxa de 
poupança leva a um aumento temporário da taxa de crescimento da renda per capita 
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31 - (ANPEC 2006) - Considere o modelo de Solow com uma função de produção 
Cobb-Douglas: , em que Y, K, N e A correspondem ao produto, 
estoque de capital, número de trabalhadores e tecnologia, respectivamente. Avalie as 
proposições abaixo referentes aos resultados deste modelo, no longo prazo: 

( ) αα −= 1NAKY

 
Ⓞ A razão capital/produto cresce à mesma taxa que o progresso técnico. 

① O salário (w) cresce à mesma taxa que progresso técnico. 

② A taxa de remuneração do capital (r) é constante. 

③ A participação do lucro na renda (razão rK/Y) cresce à mesma taxa que o progresso 
técnico. 

④   A participação do trabalho na renda (razão wN/Y) é constante. 
 
32 - (ANPEC 2007) – Admita dois países com perfil de mercado de trabalho, taxa de 
depreciação δ , demanda e oferta de trabalho DN e ON, salário real pw , propensão 
marginal a poupar s, e variáveis per capita: produto y, capital k, investimento i. 
Considere as seguintes informações: 
 

País A País B 
DN = 44 – (w/p) DN = 40 – (w/p)
ON = 24 + 3(w/p) ON = 20 + (w/p)
y = 20 + 2k y = 10 + k 
k = 200 k = 300 
PMgC* = 0,6 PMgC* = 0,3 
i = sy i = sy 
∆k = i - δk ∆k = i - δk 

(*) PMgC é a propensão marginal a consumir 
 
Com base no modelo de crescimento de Solow, julgue as afirmativas: 
 
(0) O salário real é de 10 unidades monetárias no país A e de 5 unidades monetárias no 
país B; a produtividade do capital é igual a 2 no país A e igual a 1 no país B. 
(1) Sendo 150=AAkδ  e 217=BBkδ , deduz-se que, em relação ao ponto de 
estacionariedade, o país A não se encontra em equilíbrio, mas o país B, sim. 
(2) O país A está numa situação de expansão do estoque de capital per capita, no 
sentido de equilíbrio de longo prazo. No país B, não há crescimento de y (renda per 
capita), nem de k. 
(3) Com base nas hipóteses de concorrência perfeita, produto homogêneo e funções de 
produção idênticas nos dois países, A e B tendem para um crescimento econômico não 
convergente no longo prazo. 
(4) Supondo um aumento na taxa de poupança no país B, pode-se afirmar que seu 
estado estacionário permanece inalterado no longo prazo. 
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33 - (ANPEC 2008) – Considere um modelo de crescimento de Solow, com taxa de 
poupança de 20% de depreciação do capital de 5% ao ano. Os mercados de fatores são 
perfeitamente competitivos. A função de produção é dada por 2121 LKY = , em que: Y é 
o produto, K é o estoque de capital e ENL ×= é o estoque de trabalhadores efetivos, 
isto é, o número de trabalhadores N multiplicado pelo índice de eficiência do trabalho, 
E. O número de trabalhadores N cresce à taxa de 3% ao ano e a taxa de progresso 
técnico (taxa de crescimento de E) é de 2% ao ano. Pergunta-se: qual o estoque de 
capital em unidades de trabalho efetivo, em estado estacionário? 
 
34 - (ANPEC 2008) – Julgue as afirmativas 
 
(0) De acordo com o modelo de Solow, quanto maior for o estoque de capital por 
trabalhador, k*, no estado estacionário, maior será o nível de consumo no longo prazo. 
(1) Como previsto pelo modelo de Solow, os dados entre países mostram que há 
correlação positiva entre a taxa de poupança e a taxa de crescimento do produto no 
longo prazo. 
(2) Ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, o modelo de Solow prevê que o 
produto por trabalhador e o capital por trabalhador crescem à mesma taxa, dada pela 
taxa de progresso tecnológico exógeno. 
(3) No modelo de Solow, em estado estacionário, a relação capital/trabalho cresce à taxa 
de progresso tecnológico e a relação capital/produto é constante. 
 
35 – (Anpec 2009) - Considere o modelo de crescimento de Solow, com função de 
produção Y=KαN1-α, 0<α<1, em que Y é o produto, K é o estoque de capital e N é o 
número de trabalhadores. Não há progresso técnico. Os mercados de fatores são 
perfeitamente competitivos. Suponha que o capital por trabalhador encontra-se 
inicialmente abaixo de seu nível de estado estacionário. Todos os parâmetros do modelo 
são mantidos constantes ao longo do tempo. Julgue as seguintes afirmativas: 
 
(0) O salário real é crescente ao longo do tempo. 
(1) A taxa real de juros é decrescente ao longo do tempo. 
(2) A proporção da renda do trabalho no produto é crescente ao longo do tempo. 
(3) A razão investimento-produto é decrescente ao longo do tempo. 
(4) Se o capital por trabalhador inicial for maior do que o da regra de ouro, mas menor 
do que o de estado estacionário, o consumo por trabalhador será decrescente ao longo 
do tempo. 
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36 – (Anpec 2009) – Considere o modelo de crescimento endógeno, com função de 
produção Y=AK, em que Y é o produto, K é o capital e A é um índice de produtividade. 
A taxa de poupança é de 30%. O capital deprecia à taxa de 10% ao ano. O parâmetro A 
é igual a 0,5. Não há crescimento populacional. Suponha que o estoque de capital inicial 
seja positivo. Julgue as seguintes afirmativas: 
 
(0) A taxa de crescimento do produto é de 5% ao ano. 
(1) O capital por trabalhador de estado estacionário é igual a 1,5. 
(3) Um aumento na taxa de poupança (tudo o mais constante) pode reduzir 
permanentemente a taxa de crescimento do consumo por trabalhador. 
(4) Uma redução na taxa de depreciação (tudo o mais constante) eleva permanentemente 
a razão capital-produto. 
(5) Um aumento no parâmetro A (tudo o mais constante) eleva permanentemente a taxa 
de crescimento do produto. 

 
 

2. Modelo de Harrod-Domar 
 

2.1 Seção Anpec 
 

 
37 - (ANPEC 2004) – É correto afirmar que: 
 
(0) Segundo o modelo de Harrod, a coincidência entre a taxa de crescimento garantida e 
a taxa de crescimento natural é improvável. 
(1) De acordo com o modelo de Harrod, partindo-se de uma posição de pleno emprego, 
se a taxa de crescimento garantida for maior que a taxa de crescimento natural, o 
crescimento será sustentado e com pleno emprego. 
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PARTE II – MODELOS DE CRESCIMENTO ENDÓGENO 
  

1.1 Seção Cespe-UnB 
 
 
38 - (Cespe-UnB/Analista de Comércio Exterior/MDIC/2008) – Julgue o item a 
seguir, como verdadeiro ou falso: 
 
A explicação de que o aumento de longo prazo da renda per capita dos países do Leste 
Asiático decorre essencialmente das elevadas taxas de poupança que caracterizam esses 
países conforma-se tanto às predições da teoria neoclássica quanto às teorias associadas 
aos modelos de crescimento endógeno. 
 

1.2 Seção Outras Bancas Examinadoras 
 
39 - (Fundação Cesgranrio/Analista do Banco Central do Brasil/2010) – A teoria do 
crescimento endógeno, associada aos trabalhos de Paul Romer e Robert Lucas, diferente 
de outras construções com base no Modelo de Crescimento de Solow, considera que  
 
(A) capital humano, externalidades positivas entre firmas e investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento são os fatores determinantes do crescimento econômico e explicam a 
não verificação da hipótese de convergência das diferentes taxas de crescimento. 
(B) as instituições sociais são um fator determinante para o crescimento econômico e 
explicam a não verificação da hipótese de convergência das diferentes taxas de 
crescimento. 
(C) a taxa de crescimento do capital físico resultante dos investimentos financiados pela 
poupança é o fator determinante do crescimento econômico. 
(D) a disponibilidade de recursos naturais limita o processo de crescimento que, para ser 
promovido, depende da abertura da economia para o comércio e para as transações 
financeiras internacionais. 
(E) o desenvolvimento de tecnologia própria e adequada às condições internas é o fator 
preponderante na promoção do crescimento econômico. 
 
40 - (Fundação Cesgranrio/Economista/BNDES/2008) - Na Teoria do Crescimento 
Endógeno de Lucas e outros, ao contrário de outros modelos (clássico, neoclássico, 
etc.), 
 
(A) o limite do crescimento econômico decorre das restrições à formação de capital 
físico. 
(B) o crescimento da economia é conseqüência única da ligação weberiana entre o 
capitalismo e o protestantismo. 
(C) o investimento em capital humano, estimulando a capacidade de criação e a 
invenção, é considerado um fator básico para crescer. 
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(D) os recursos naturais do país são considerados o fator fundamental para o 
crescimento. 
(E) as restrições externas, de balanço de pagamentos, limitam o crescimento da 
economia. 
 

1.3 Seção Anpec 
 
41 - (ANPEC 2002) – Indique se as proposições são falsas ou verdadeiras: 
 
(0) Os modelos de crescimento endógeno introduzem explicitamente o papel das 
inovações tecnológicas no processo de acumulação de capital para explicar o 
crescimento econômico sustentado.  

(1) Nos modelos de crescimento endógeno, a ocorrência de progresso técnico é 
condição indispensável à obtenção de crescimento sustentado. 
 
42 – (ANPEC 2004) – Com base nos modelos de crescimento endógeno, julgue as 
afirmativas: 
 
(0) O crescimento do produto per capita, no longo prazo, depende de variáveis como o 
nível de gastos em educação e pesquisa. 
(1) No modelo básico, em que a função de produção é dada por Y = AK, um aumento 
na taxa de poupança não influencia a taxa de crescimento de longo prazo. 
(2) Ao contrário de uma das conclusões básicas do modelo de Solow, apenas o 
progresso tecnológico pode explicar elevações persistentes no padrão de vida da 
sociedade. 
(3) Uma vez que o conhecimento é uma forma de capital, sua acumulação está sujeita à 
lei dos rendimentos decrescentes. 
(4) Ao contrário do que presume o modelo de Solow, o progresso técnico deve ser 
considerado endógeno. 
 
 
43 - (ANPEC 2006) - As afirmações abaixo referem-se à teoria do crescimento 
econômico. Avalie as assertivas: 
(0) O que caracteriza os modelos de crescimento endógenos é a ausência de retornos 
marginais decrescentes associados à acumulação de capital físico.   
(1) O modelo básico de crescimento endógeno, cuja função de produção seja Y = AK, 
não prevê convergência do nível de renda per capita. 
(2) Se há retornos marginais constantes dos fatores de produção que podem ser 
acumulados, os modelos de crescimento endógenos prevêem que a taxa de crescimento 
de longo-prazo seja influenciada pela taxa de acumulação desses fatores. No caso do 
modelo básico Y = AK, a taxa de crescimento de longo-prazo é influenciada pela taxa 
de poupança. 
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44 – (ANPEC 2007) – Com base nos modelos de crescimento endógeno, julgue as 
afirmativas: 
 
(0) Dadas as taxas de crescimento populacional (n) e de depreciação do capital (δ), em 
um modelo de crescimento em que a função de produção é: Y = AK, a renda per capita 
crescerá continuamente a uma taxa crescente.  
(1) Uma idéia básica das novas teorias do crescimento é que o investimento de capital, 
seja em máquinas seja em pessoas, cria fatores externos positivos, isto é, o investimento 
aumenta não somente a capacidade produtiva da empresa investidora ou do trabalhador, 
como também a capacidade produtiva de outras empresas e trabalhadores similares. 
(2) Um aumento da taxa de investimento agregado resultará não apenas na elevação de 
uma só vez nos níveis de capital e produto, mas induzirá um aumento permanente nas 
taxas de crescimento do capital e do produto de longo prazo. 
(3) Modelos com mudanças tecnológicas endógenas exibem rendimentos constantes de 
escala se forem levados em conta os efeitos dos aumentos no capital e na mão-de-obra 
sobre a tecnologia.  
(4) A exclusão da noção de estado estacionário é uma das maneiras pelas quais as 
teorias de crescimento endógeno procuram explicar o crescimento econômico contínuo. 
 
 
45 - (ANPEC 2008) – Julgue se a afirmativa a seguir é verdadeira ou falsa. 
 
 
No modelo de crescimento endógeno com função de produção AKY = , em que Y é o 
produto, K é o capital e A é um índice de produtividade, um aumento permanente na 
taxa de poupança causa um aumento temporário na taxa de crescimento do produto, mas 
permanente no nível de produto. 
 
 
46 - (ANPEC 2000) - Indique se as afirmativas ⎯ todas relacionadas com o 
crescimento de longo prazo ⎯ são falsas ou verdadeiras: 
 
(0) Devido à diferença dos estoques de capital físico per capita, um trabalhador médio 
em um país industrializado é mais produtivo que um trabalhador médio em um país em 
desenvolvimento. 
(1) Devido à presença de externalidades, o acúmulo de capital humano têm efeitos 
ambíguos sobre o crescimento. 
(2) Reduções prolongadas de PIB per capita, como as que ocorreram no Congo (Zaire) 
e Venezuela nas últimas décadas, corroboram a hipótese de convergência. 
(3) De acordo com o modelo de Solow uma maior taxa de crescimento populacional 
está relacionada a uma maior renda per capita. 
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GABARITO 
 
 
01 - A 11 – (0) V, (1) V, (2) F, (3) V, (4) F, (5) F 
02 - D 12 - C 
03 - A 13 - B 
04 - A 14 – (0) F, (1) V 
05 - C 15 - F 
06 - E 16 – (0) V, (1) F, (2) V 
07 - C 17 - F 
08 - A 18 – (0) V, (1) F, (2) F 
09 - B 19 – (0) F, (1) F, (2) V, (3) F 
10 - D 20 – (0) F, (1) V, (2) V, (3) F  
 
 
21 - 4 31 – (0) F, (1) V, (2) V, (3) F, (4) V 
22 - (0) F, (1) F 32 – (0) F, (1) V, (2) F, (3) F, (4) F 
23 - (0) F, (1) F, (2) V, (3) F, (4) V 33 - 4 
24 – (0) V, (1) V, (2) V, (3) V, (4) V, (5) F 34 – (0) F, (1) F, (2) V, (3) V 
25 – (0) F, (1) V 35 – (0) V, (1) V, (2) F, (3) F, (4) F 
26 - (0) F, (1) F, (2) V, (3) V, (4) V 36 – (0) V, (1) F, (2) F, (3) F, (4) V 
27 - (0) V, (1) V, (2) F 37 - (0) V, (1) F 
28 - 4 38 - F 
29 – (0) F, (1) V, (2) V, (3) V, (4) F 39 - A 
30 - (0) V, (1) V 40 - C 
 
 
41 - (0) V, (1) F 51 –  
42 – (0) V, (1) F, (2) F, (3) F, (4) V 52 –  
43 - (0) F, (1) V, (2) V 53 -  
44 – (0) F, (1) V, (2) V, (3) F, (4) V 54 –  
45 – F 55 –  
46 - (0) V, (1) F, (2) F, (3) F 56 –  
47 -  57 -  
48 -  58 - 
49 –  59 -  
50 -  60 -  
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