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O que é? 

O Mirando na Prova é uma nova modalidade de curso regular extensivo 
on-line, exclusivo para a disciplina de Economia, preparatório para o 
Concurso de Admissão à Carreira Diplomática, que engloba 4 tipos de 
cursos em um só:  
 

Regular Extensivo (aulas expositivas); 
Exercícios Objetivos (com exercícios de elaboração própria, 
extraídos de concursos da banca Cespe/Cebraspe e das provas 
passadas do TPS); 
Exercícios discursivos (com exercícios de 40 e 60 linhas, 
intercalados, seguindo o rigor da 3ª fase do CACD); 
Exercícios minidiscursivos (listas mensais, contendo de 10 a 20 
questões cada, com exercícios discursivos essenciais de extensão de 
8 a 15 linhas). 

 
Toda a programação é especificada em cronograma antecipado, de 
maneira que o aluno sabe o que esperar de cada aula, otimizando a 
organização e mantendo o ritmo necessário para o atingimento das metas 
pessoais. O cronograma, já disponível neste descritivo, contém: 

Temas a serem trabalhados em cada aula on-line; 
Datas e horários da liberação das aulas gravadas; 
Data da liberação das listas de exercícios e disponibilização dos 
gabaritos; 
Data da liberação das discursivas; 
Data da liberação das minidiscursivas. 



Mirando o quê? 

O curso está atualizado com o Edital 2018 e é subdividido nos seguintes 
grandes temas: 

Microeconomia 
Macroeconomia I – Contas Nacionais, Balanço de Pagamentos e 
Indicadores Fiscais 
Macroeconomia II – Teoria Macroeconômica 
Economia Internacional I – Teoria 
Economia Internacional II – Temas interdisciplinares (temas também 
cobrados na prova de Política Internacional) 
Formação Econômica do Brasil (1808-1930) 
Economia Brasileira Contemporânea (1930-2018) 



Ficha Técnica 

Modalidade Curso Extensivo On-Line 4x1 (aulas expositivas, curso 
de exercícios objetivos, discursivos e minidiscursivos) 

Carga horária 75 horas, divididas em 42 aulas de 1h30 + 6 aulas de 
2h (duração pode variar, mas a carga horária total será 
cumprida) 

Início O curso já iniciou! Inscrevendo-se agora, você já terá 
acesso às aulas e materiais já liberados. 

Disponibilização Todas as aulas são gravadas e disponibilizadas no site 
www.michellemiltons.com. O acesso é ilimitado até 
31.01.2020. 

Download das aulas Proibido 

Download dos 
materiais 

Permitido. Reprodução do material proibida. 

Investimento Curso completo (com mais de 30 listas de exercícios 
objetivos, 6 discursivas e 7 listas de minidiscursivas): 
6x de 299,00 ou 1.600,00 à vista. 
Curso completo, com 6 discursivas, sem as listas de 
minidiscursivas: 6x de 279,00 ou 1.500,00 à vista 
Curso completo, sem discursivas e sem 
minidiscursivas: 6x de 259,00 ou 1.420,00 à vista. 

Forma de pagamento Cartão de crédito (paypal). Mensalmente, é emitida 
fatura em euros, com valor correspondente em reais 
(trata-se de importação de serviços). 
Excepcionalmente, pagamentos à vista ou 1ª parcela 
dos planos, depósito em c/c (Banco do Brasil). 

http://www.michellemiltons.com/


Cronograma  

Data e hora da aula ao 
vivo 

Temas e atividades previstas 
MICROECONOMIA 

Aula 1 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• A prova de economia – 1ª e 3ª fases 
• O método 
• Fundamentos da Microeconomia/Custo de Oportunidade/Curvas de 

Possibilidade de Produção/ Oferta e Demanda 
Itens do Edital 2017: 
• 1 Microeconomia 

• 1.1 Demanda do Consumidor. 
• 1.2 Oferta do Produtor. 

Atividades: 
• Resolução de questão de concurso (em aula) 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos 1 (exercícios de fixação), com gabarito 

comentado. 
• Slides de aula. 

Aula 2 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Demanda e Oferta II 
• Classificação dos bens 
• Teoria do Consumidor I 
Itens do Edital 2017: 
• 1 Microeconomia 

• 1.1 Demanda do Consumidor. 
• 1.1.1 Preferências 
• 1.1.2 Equilíbrio do Consumidor. 
• 1.1.3 Curva de Demanda 
• 1.1.4 Elasticidade-preço e elasticidade-renda 
• 1.2 Oferta do Produtor. 

Atividades: 
• Resolução de questão de concurso (em aula) 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos 2 (exercícios de fixação e de concursos), com 

gabarito comentado dos exercícios de fixação e resolução passo-a-passo dos 
exercícios de concurso. 

• Slides de aula. 



Cronograma  

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MICROECONOMIA 

Aula 3 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Teoria do Consumidor II 
• Aplicação das elasticidades – impostos e política de preços mínimos (noções) 
• Teoria da Firma I - Produção 
Itens do Edital 2017: 

• 1.1.4 Elasticidade-preço e elasticidade-renda. 
• 1.2 Oferta do Produtor. 

• 1.2.1 Fatores de produção. 
• 1.2.2 Função de produção 
• 1.2.3 Elasticidade-preço da oferta 
• 1.2.4 Rendimentos de fator 
• 1.2.5 Rendimentos de escala 

Atividades: 
• Resolução de questão de concurso (em aula) 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos 3 (exercícios de fixação e de concursos), com 

gabarito comentado. 
• Slides de aula. 

Aula 4 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Teoria da Firma II – Custos – curto e longo prazos 
• Estruturas de Mercado I – Concorrência Perfeita I- curto e longo prazos 
Itens do Edital 2017: 

• 1.2.6 Custos de Produção 
• 1.3 Tipos de Mercados e de bens. 

• 1.3.1 Concorrência perfeita. 
• 1.3.2 Comportamento das empresas. 
• 1.3.3 Determinação de preços e quantidades de equilíbrio. 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetiva 4 (exercícios de fixação e de concurso). 
• Proposta discursiva 1.  
• Slides de aula. 



Cronograma  
Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MICROECONOMIA 

Aula 5 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Estruturas de Mercado I – Concorrência Perfeita, parte II 
• Estruturas de Mercado II - Monopólio 
Itens do Edital 2017: 
• 1.3.1 Concorrência perfeita, monopólio. 
• 1.3.2 Comportamento das empresas. 
• 1.3.3 Determinação de preços e quantidades de equilíbrio. 
Atividades: 
• Resolução de questão de concurso (em aula) 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos 5 (exercícios de fixação e de concursos), com gabarito e 

resolução comentados. 
• Slides de aula. 

Aula 6 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Estruturas de Mercado III – Oligopólio 
• Classificação de Bens 
• Teoria dos Jogos 
• Aplicações do Oligopólio 
Itens do Edital 2017: 

• 1.3.1 Oligopólio 
• 1.3.4 Tipos de bens. 
• 1.3.5 Bens públicos. 
• 1.3.6 Bens rivais 
• 1.3.7 Recursos comuns e bens comuns. 
• 1.3.8 Externalidades. 

• 1.4 Noções de Teoria dos Jogos 
• 1.4.1 Jogo, estratégia, perfil e pay-off 
• 1.4.2 Estratégias dominantes 
• 1.4.3 Equilíbrio de Nash 
• 1.4.4 Melhora de Pareto 
• 1.4.5 Dilema do Prisioneiro 
• 1.4.6 Aplicações ao estudo de oligopólios: Modelos de Cournot, Bertrand e 

Stackelberg 
• 1.5  Introdução à análise de custo-benefício 

 
Atividades 
• Comentários sobre a questão de 3ª fase 2017 versando sobre tipos de bens e aplicação. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetiva 6 (exercícios de fixação e de concurso). 
• Lista de minidiscursivas 1.  
• Slides de aula. 



Cronograma  

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco I 

Aula 7 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Macroeconomia – noções e método 
• Comentários sobre bibliografia – sugestões de aquisições 
• Contas Nacionais I – noções e conceitos principais 
Itens do Edital 2017: 
• 2. Macroeconomia 

• 2.1 Contabilidade Nacional 
• 2.1.1 Os conceitos de renda e produto 
• 2.1.4 Contas Nacionais do Brasil - I 

Atividades: 
• Instruções para elaboração de formulário de Contas Nacionais 
 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos 7 (exercícios de fixação e de concursos, com gabarito e 

resolução), com gabarito e resolução comentados. 
• Slides de aula. 

Aula 8 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Contas Nacionais II 
• Sistema de Contas Nacionais 
• Indicadores Fiscais I 
• Indicadores econômicos 
Itens do Edital 2017: 

• 2.1 Contabilidade Nacional 
• 2.1.4 Contas Nacionais do Brasil (SCN) 
• 2.1.5 Conceito de deflator implícito da renda 
• 2.1.6 Indicadores econômicos 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetiva 7 (exercícios de fixação e de concurso, com gabarito e 

resolução). 
• Slides de aula. 



Cronograma  
Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco I 

Aula 9 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Sistema de Contas Nacionais – III 
• Indicadores fiscais – II 
• Balanço de Pagamentos – BPM6 
Itens do Edital 2017: 
• 2.1.4 Contas Nacionais do Brasil 
• 2.1.6 Indicadores Econômicos 
• 2.2 Contas Externas 
• 2.2.1 Os conceitos de déficit e superávit nas contas externas 
• 2.2.2 Balanço de pagamentos: a conta de transações correntes, a conta de capital e 

financeira. 
• 2.2.3 Atualizações metodológicas do Balanço de Pagamentos. 
Atividades: 
• Instruções para elaboração de quadro esquemático > atualizações do BP. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos 9 (exercícios de fixação e de concursos), com gabarito e 

resolução comentados. Atenção: publicada na área da aula 10. 
• Slides de aula. 

Aula 10 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Balanço de Pagamentos II 
• Indicadores de Liquidez e Solvência 
• Economia do Setor Público 
• Orçamento 
• Equivalência ricardiana 
• Endividamento e responsabilidade fiscal 
Itens do Edital 2017: 

• 2.2.2 O Balanço de pagamentos 
• 2.2.4 Indicadores de Liquidez Externa 
• 2.2.5 Indicadores de Solvência Externa 
• 2.3 Economia do Setor Público e Política Fiscal 
• 2.3.1 Gastos e receitas do governo 
• 2.3.2 Política orçamentária e equilíbrio orçamentário 
• 2.3.3 Conceitos de superávit e déficit público 
• 2.3.4 Abordagem Ricardiana da Dívida Pública 
• 2.3.5 Endividamento e responsabilidade fiscal 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios minidiscursivos Bloco I Macroeconomia. 
• Slides de aula. 



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco II 

Aula 11 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Política fiscal. 
• Economia Monetária. 
Itens do Edital 2017: 
• 2.3.6 Papel do Governo. 
• 2.3.7 Objetivos e instrumentos de política fiscal. 
• 2.3.8 Efeitos fiscais sobre a política monetária 
• 2.5 Teoria e Política monetária 
• 2.5.1 Funções da moeda. 
• 2.5.2 Criação e distribuição de moeda. 
• 2.5.3 Oferta da moeda e mecanismos de controle. 
• 2.5.4 Procura da moeda. 
• 2.5.6 Moeda e preços no longo prazo. 
• 2.5.7 Teoria Quantitativa da Moeda. 
• 2.6  Política monetária 
• 2.6.1 Papel do Banco Central 
• 2.6.2 Objetivos e instrumentos de política monetária 
Atividades: 
• Comentário sobre questão de 3ª fase. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos 10 (exercícios de fixação e de concursos), com gabarito e 

resolução comentados. 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

Aula 12 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Formação Econômica do Brasil 1808-1850 
• Bibliografia 
• Método de estudo 
Itens do Edital 2017: 

• 4.1 A economia brasileira no século XIX 
• 4.1.1 A economia cafeeira 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Orientações para o estudo de Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado 
• Lista de exercícios objetivos de fixação e gabarito comentado (uma lista para aulas 12, 

14 e 16). 
• Slides de aula. 

A partir desta semana, entraremos com Formação Econômica do Brasil de 
forma concomitante à macroeconomia. Assim, semanalmente haverá 1 

aula de teoria e 1 aula de história econômica. 



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco II 

Aula 13 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Economia Monetária II. 
• Inflação. 
• Quantitative Easing 
• Regulação bancária 
Itens do Edital 2017: 
• 2.5 Teoria e Política monetária 
• 2.6.2 Objetivos e instrumentos de política monetária 
• 2.6.4 Política Monetária Não Convencional 
• 2.6.5 Conceitos básicos da Regulação e Supervisão do Sistema banc´rio, financeiro e do 

mercado de capitais. 
Atividades: 
• Resolução de questão objetiva de concursos. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Proposta discursiva 2- Inflação 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

Aula 14 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Formação Econômica do Brasil 1808-1850, parte II 
Itens do Edital 2017: 

• 4.1 A economia brasileira no século XIX 
• 4.1.1 A economia cafeeira 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco II 

Aula 15 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Modelos de Determinação da Renda – OA-DA e MKS 
Itens do Edital 2017: 
• 2.3.9 Consumo, investimento, poupança e gasto do governo. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos e de concurso, com gabarito e resolução comentada. 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

Aula 16 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Formação Econômica do Brasil 1850-1889 
Itens do Edital 2017: 

• 4.1 A economia brasileira no século XIX 
• 4.1.1 A economia cafeeira 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos de fixação com gabarito comentado 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco II 

Aula 17 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Modelo IS-LM 
• Inflação e taxa de juros 
• Efeito Fisher 
Itens do Edital 2017: 
• Modelo IS-LM (parcialmente, item 2.4 do edital) 
• 2.6.3 Inflação e Taxa de Juros 
Atividades: 
• Resolução de questão objetiva de concursos. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco II 

Aula 18 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Crescimento e desenvolvimento econômico 
• Modelos de crescimento endógeno e exógeno 
• Modelo de Solow - I 
Itens do Edital 2017: 
• 2.7 Crescimento e Desenvolvimento Econômico. 
• 2.7.1 Teorias de Crescimento Econômico. 
• 2.7.2 O papel da inovação no crescimento econômico: os modelos de Solow e 

Shumpeteriano. 
Atividades: 
• Resolução de questão objetiva de concursos. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos de fixação e de concurso, com gabarito comentado e 

resolução (válida para esta e para a próxima aula). Bibliografia recomendada (dividida 
em principal; complementar; avançada) 

• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

Aula 19 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Formação Econômica do Brasil – 1ª década da República 
Itens do Edital 2017: 

• 4.2 Primeira República 
• 4.2.1 Políticas econômicas e evolução da economia brasileira. 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos da ANPEC com gabarito  
• Proposta de questão discursiva 3.  
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
MACROECONOMIA, Bloco II 

Aula 20 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Modelo de Solow - II 
Itens do Edital 2017: 
• 2.7.2 O papel da inovação no crescimento econômico: os modelos de Solow e 

Shumpeteriano. 
Atividades: 
• Resolução de questão objetiva de concursos. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas  
MACROECONOMIA, Bloco II 

Aula 21 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Desenvolvimento econômico sustentável. 
• Armadilha da renda média 
• Experiências de desenvolvimento – I. O sudeste asiático. 
Itens do Edital 2017: 
• 2.7.3 Fundamentos teóricos do desenvolvimento econômico sustentável. 
• 2.7.4 A armadilha da renda média 
• 2.7.5 Experiências bem-sucedidas de política industrial e inovação no pós-Segunda Guerra 

Mundial. 
Atividades: 
• Resolução de questão objetiva de concursos. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos de fixação e de concurso, com gabarito comentado e resolução. 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada)  
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

Aula 22 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Formação Econômica do Brasil – 1ª República (1900-1913) 
Itens do Edital 2017: 

• 4.2 Primeira República 
• 4.2.1 Políticas econômicas e evolução da economia brasileira. 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Lista de exercícios objetivos da ANPEC com gabarito comentado (válida para 2 aulas) 
• Slides de aula. 

Aula 23 
DISPONÍVEL 

Temas:  
• Emprego e renda./ Desemprego 
• Mercado de Trabalho./ Distribuição de Renda 
• Experiências de desenvolvimento – I. Japão 
Itens do Edital 2017: 
• 2.9 Emprego e renda 
• 2.9.1 Conceito de desemprego 
• 2.9.2 Tipos de Desemprego 
• 2.9.3 Determinação do nível de emprego. 
• 2.9.4 Indicadores do Mercado de trabalho. 
• 2.9.5 Lei de Okun 
• 2.9.6 Distribuição de Renda no Brasil 
• 2.9.7 Causas da distribuição de renda no Brasil 
vidades: 
• Resolução de questão objetiva de concursos. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos, com gabarito e resolução comentadas. 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Institucional (NEI) 

Aula 24 
DISPONÍVEL 
 
 

Temas:  
• Nova Economia Institucional 
• Teorema de Coase 
Itens do Edital 2017: 
• 2.7.7 Princípios de Economia institucional 
• 2.7.8 Arranjos institucionais e desenvolvimento econômico 
• 2.7.9 Crenças, Contratos e Instituições 
• 2.8 Teorema de Coase 
Atividades: 
• Resolução de questão objetiva de concursos. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos de fixação e de concurso, com gabarito comentado e 

resolução (válida para esta e para a próxima aula).  
• Lista de minidiscursivas2 – 16 questões.  
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL 

Aula 25 
 

Temas:  
• Formação Econômica do Brasil – 1ª República (1914-1929) 
Itens do Edital 2017: 

• 4.2 Primeira República 
• 4.2.1 Políticas econômicas e evolução da economia brasileira. 
• 4.2.2 Crescimento industrial 
• 4.2.3 Políticas de valorização do café. 

Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos da ANPEC 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de minidiscursivas 3 (10 questões).  
• Slides de aula. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I  

Aula 26 
DISPONÍVEL 
 

Temas:  
• Bibliografia Economia Internacional 
• Método, provas de 3ª fase anteriores 
• Teorias do Comércio Internacional 
Itens do Edital 2017: 
• 3 Economia Internacional 

• 3.1 Teorias do Comércio 
• 3.1.1 Teorias clássicas, neoclássicas e contemporâneas do comércio 

internacional 
• 3.1.2 Teorias explicativas do comércio de bens industrializados 

Atividades: 
• Comentário sobre questão de 3ª fase de 2017.  
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos de fixação e de concurso, com gabarito comentado e 

resolução (válida para esta e para a próxima aula).  
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 27 
 

Temas:  
• Era Vargas I 
• 1930-1937 
Itens do Edital 2017: 

• 4.3 A industrialização brasileira no período 1930-1945 - I 
• 4.3.1 O Modelo de Industrialização por Substituição de Importações (ISI) 
• 4.3.2 Falhas e críticas ao Modelo de Industrialização por Substituição de 

Importações (ISI) 
Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos da ANPEC ou concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos com gabarito comentado 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I  

Aula 28 
 

Temas:  
• Teorias do Comércio Internacional – II 
• Comércio intrafirma e intrassetorial 
• Economias de escala e concorrência imperfeita no comércio 
Itens do Edital 2017: 
• 3.1.2 Teorias explicativas do comércio de bens industrializados – II 
• 3.1.3 O comércio intrafirma e intrassetorial 
• 3.1.4 O papel das economias de escala e da concorrência imperfeita para o comércio 

internacional 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 29 Temas:  
• Era Vargas II 
• 1937-1945 
Itens do Edital 2017: 

• 4.3 A industrialização brasileira no período 1930-1945 - II 
• 4.3.1 O Modelo de Industrialização por Substituição de Importações 

(ISI)/  4.3.2 Falhas e críticas ao Modelo de Industrialização por 
Substituição de Importações (ISI) 

Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos da ANPEC ou concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos com gabarito comentado. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I  

Aula 30 Temas:  
• Cadeias Globais de Valor 
• Escola da Cepal 
Itens do Edital 2017: 
• 3.1.5 Cadeias Globais de Valor 
• 3.1.6 A crítica de Prebish e da Cepal 
• 3.1.7 Deterioração dos termos de troca 
Atividades: 
* Resolução de questão de concurso 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Proposta discursiva 4.  
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 31 Temas:  
• Governo Dutra e Governo Democrático de Vargas (1945-1954) 
• Governo de Café Filho 
Itens do Edital 2017: 
• 34.4 A década de 1950 
• 4.4.1 O plano SALTE 
Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos da ANPEC ou concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos com gabarito comentado. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I  

Aula 32 
 

Temas:  
• Fluxos internacionais de fatores 
• Câmbio 
• Política cambial e regimes cambiais 
Itens do Edital 2017: 
• 3.2 Macroeconomia aberta 
• 3.2.1 Os fluxos internacionais de bens, capitais e serviços 
• 3.2.2 Regimes de câmbio 
• 3.2.3 Taxa de câmbio nominal e real 
• 3.2.4 Determinantes da Política cambial 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos, com gabarito comentado (válido para esta e próxima aula) 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 33 Temas:  
• 1955-1963 
• JK e o Plano de Metas 
• Jânio Quadros e João Goulart I 
Itens do Edital 2017: 
• 4.4.2 O Plano de Metas 
• 4.4.3 O pós-guerra e a Nova Fase de Industrialização 
• 4.5 O período 1962-1967 – I 
• 4.5.2 O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social 
Atividades: 
* Resolução de questão de concurso 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos de concursos e ANPEC, com gabarito comentado. 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada)/ Slides. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I  

Aula 34 Temas:  
• Câmbio e exportações 
• Curva J 
• Poupança externa e crescimento 
Itens do Edital 2017: 
• 3.2.5 A relação câmbio-exportações no curto e no longo prazo. 
• 3.2.6 A curva J 
• 3.2.7 A relação poupança externa-crescimento econômico 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos com gabarito comentado 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 35 
 

Temas:  
• Crise econômica de 1963 e o Golpe Militar 
• PAEG e governo Castello Branco 
• 1963-1967 
Itens do Edital 2017: 

• 4.5 O Período 1962-1967 
• 4.5.1 A desaceleração no crescimento 
• 4.5.3 Reformas do PAEF 
• 4.5.4 A importância das reformas do PAEG para a retomada do crescimento 

em 1968 
Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos da ANPEC ou concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos com gabarito comentado. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I  

Aula 36 Temas:  
• Modelo IS-LM-BP (Mundell Fleming) 
Itens do Edital 2017: 
• 2.4 O Modelo IS-LM-BP 
• 3.2.9 A Trindade Impossível do Modelo de Mundell-Fleming 
• 3.2.8 A relação câmbio-juros-inflação 
Atividades: 
* Resolução de questão de concurso 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de minidiscursivas 4 (10 questões).  
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada)/Slides 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 37 Temas:  
• Milagre Econômico 
• II PND e governo Geisel 
Itens do Edital 2017: 
• 4.6 A retomada do crescimento 1968-1973 
• 4.6.1 Causas do Milagre Econômico 
• 4.6.2 O Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento – I PND 
• 4.7 Desaceleração econômica e o segundo PND 
Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos da ANPEC ou concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Slides de aula./ Lista de minidiscursivas 5 (14 questões).  

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I  

Aula 38 
 
 

Temas:  
• Comércio e Investimentos 
• Políticas comerciais 
Itens do Edital 2017: 
• 3.3 Comércio e Investimentos Internacionais. 

• 3.3.1 Política Comercial e de Investimentos 
• 3.3.2 Efeitos de tarifas, quotas, subsídios e outros instrumentos de política 

comercial 
• 3.3.3 A utilização de medidas não tarifárias como barreiros ao comércio 

internacional 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula./ Lista de exercícios objetivos, com gabarito comentado 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 39 Temas:  
• II Choque do Petróleo e contexto internacional 
• Crise dos anos 1980 
• Debate sobre as causas da inflação 
Itens do Edital 2017: 
• 4.8 A crise dos anos oitenta 
• 4.8.1 A interrupção do financiamento externo e as políticas de ajuste 
• 4.8.3 O debate sobre a natureza da inflação no Brasil. 
Atividades: 
* Resolução de questão de concurso 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos de concursos e ANPEC, com gabarito comentado. 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada)/ Slides. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I I – Temas interdisciplinares (PI e Economia) 

Aula 40 

 
Temas:  
• Investimentos e acordos de investimento 
Itens do Edital 2017: 
• 3.3.4 O papel dos acordos de investimento na atração de investimentos 

diretos no país  
• 3.3.5 Modelos de acordos de investimentos 
• 3.3.6 O ambiente de negócios e a atração de investimentos diretos no país 

(IDP) 
• 3.3.7 A importância da internacionalização das empresas brasileiras para a 

economia do Brasil 
• 3.3.8 As agências e órgãos governamentais brasileiros responsáveis pela 

formulação, coordenação e implementação das políticas de comércio 
exterior. 

Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Texto esquemático resumido (Aula em pdf) 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides de aula. 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 41 
 

Temas:  

• Planos de combate à inflação  
• Governo Sarney e Plano Cruzado 
• Planos Bresser e Verão 
• Governo Collor e Plano Collor 
Itens do Edital 2017: 

• 4.8.2 Aceleração inflacionária e os planos de combate à inflação. 
• 4.9 Economia Brasileira nos anos 90 
• 4.9.1 Abertura (comercial e financeira) parcial da economia brasileira. 

Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos de concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos com gabarito comentado. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I I – Temas interdisciplinares (PI e Economia) 

Aula 42 Temas:  
• Comércio internacional 
• GATT-OMC e Rodadas. 
• Mega acordos comerciais 
Itens do Edital 2017: 
• 3.4 O Sistema de Comércio Internacional 

• 3.4.1  Sistema multilateral de comércio: origem e evolução. 
• 3.4.2 As rodadas negociadoras do GATT e da OMC 
• 3.4.3 A Rodada Uruguai 
• 3.4.4 A Rodada Doha 
• 3.4.5 Os mega acordos regionais e os novos temas das negociações 

comerciais multilaterais  
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 43 Temas:  

• Plano Real 
• Governo FHC – I e II 
• Crise de 1999 
Itens do Edital 2017: 

• 4.9.2 O êxito do Plano Real 
• 4.9.3 Os benefícios da estabilidade econômica 
• 4.9.4 As reformas institucionais do Governo FHC 

Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos de concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos (concursos e ANPEC) com gabarito comentado. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I I – Temas interdisciplinares (PI e Economia) 

Aula 44 
 

Temas:  
• Acordos bilaterais e plurilaterais 
• Sistema financeiro internacional 
• Integração regional 
• Sistema Financeiro Internacional I 
Itens do Edital 2017: 
• 3.4.6 Os acordos bilaterais e plurilaterais OMC-Plus e OMC-Extra 
• 3.4.7 O Brasil e as negociações comerciais internacionais 
• 3.4.8 Integração econômica e comercial na América do Sul 
• 3.5 Sistema Financeiro Internacional – I  
• 3.5.1 Padrão-ouro 
• 3.5.2 Padrão dólar-ouro 
• 3.5.3 Principais elementos da arquitetura financeira de Bretton Woods 
• 3.5.4 Fim da conversibilidade do dólar 
Atividades 
Resolução exercício concurso. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Texto (aula em pdf) esquemático 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 45 Temas:  
• Os governos Lula 
• Nova matriz econômica 
• Governo Dilma I 
Itens do Edital 2017: 

• 4.10 A economia brasileira na primeira década do século XXI 
• 4.10.1 As diferenças na política econômica entre o primeiro e o segundo 

mandato do Governo Lular 
• 4.10.2 Os efeitos positivos das políticas distributivas de renda 
• 4.11 Tópicos atuais de discussão 
• 4.11.1 A deterioração das contas públicas e seus impactos sobre a economia 

brasileira 
• 4.11.2 A Nova Matriz Econômica. 

Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos de concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Proposta discursiva 5.  
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos (concursos e ANPEC) com gabarito comentado. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I I – Temas interdisciplinares (PI e Economia) 

Aula 46 
 

Temas:  
• Sistema Financeiro Internacional II 
• Crises econômicas dos últimos 20 anos 
• Crise de 2008 e reformas regulatórias 
Itens do Edital 2017: 
• 3.5 Sistema Financeiro Internacional – II 
• 3.5.5 A nova arquitetura financeira e monetária internacional. 
• 3.5.6 Crises econômico-financeiras dos últimos 20 anos 
• 3.5.7 As inovações financeiras, a grande crise de 2008 e as reformas regulatórias 
• 3.5.8 Os Acordos de Basileia 
Atividades 
Resolução exercício concurso. 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de exercícios objetivos com gabarito comentado 
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides 

Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Aula 47 Temas:  

• Governo Dilma II 
• Governo Temer 
• Desafios atuais e conjuntura econômica 
Itens do Edital 2017: 
• 4.11.3 A baixa produtividade da economia brasileira 
• 4.11.4ª relação entre abertura comercial, produtividade e inovação 
• 4.11.5 A economia política da política comercial brasileira 
• 4.11.6 A redução relativa e precoce do setor industrial no PIB brasileiro 
• 4.11.7 Resiliência do processo inflacionário 
• 4.11.8 Os desafios da implementação de reformas estruturais na previdência 

social, nas regras trabalhistas e no sistema tributário. 
• 4.11.9 O desenvolvimento de mecanismos de financiamento privado para o 

financiamento do investimento em infraestrutura. 
Atividades 
• Resolução de exercícios objetivos de concursos 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de minidiscursivas  6 (14 questões). 
• Slides de aula. 
• Lista de exercícios objetivos (concursos e ANPEC) com gabarito comentado. 

Cronograma  



Data e hora da 
aula ao vivo 

Temas e atividades previstas 
Economia Internacional I I – Temas interdisciplinares (PI e Economia) 

Aula 48 
 
 

Temas:  
• Nova governança do sistema financeiro internacional 
• Bancos regionais e multilaterais 
• Conjuntura econômica internacional e análise de dados da TC e BP. 
Itens do Edital 2017: 
• 3.5.9 A nova Governança do Sistema Financeiro internacional 
• 3.6 O papel do G20 como principal foro de cooperação financeira global 
• 3.6.1 Arranjo Contingente e de Reservas dos BRICS 
• 3.6.2 O papel dos novos bancos regionais e multilaterais no financiamento ao 

desenvolvimento. 
• 3.6.3 O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o Banco Asiático de Financiamento 

ao Desenvolvimento 
Atividades 
Análise de Conjuntura Internacional 
Comentários e instruções para o TPS 2018 
Materiais disponibilizados aos alunos: 
• Lista de minidiscursivas 7 (10 questões).  
• Proposta discursiva 6.  
• Bibliografia recomendada (dividida em principal; complementar; avançada) 
• Slides 

Cronograma  


