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Curso On-Line de Economia 

 Intensivo de Revisão e Exercícios 

CACD 2019 *** ATUALIZADO com novo Edital 

 

Já temos o edital para o próximo Concurso de Admissão à Carreira 

Diplomática e agora podemos focar em realizar uma revisão completa do 

conteúdo de Economia, muito mais enxuto do que o previsto inicialmente.  

 

Curso Intensivo de Revisão e Exercícios 

A proposta do curso intensivo é a revisão acelerada de todo o edital 

de economia para o CACD e a realização de vários exercícios, selecionados 

de forma a cobrir da maneira mais adequada possível, os muitos temas da 

prova. Ao longo do curso, serão resolvidas cerca de 500 assertivas 

(aproximadamente 10 por aula de revisão e 20 por aula exclusiva de 

exercícios). 

O curso intensivo será composto de aulas diárias, de segunda a sexta 

com duração aproximada de 1h cada (podendo variar de 50 minutos a 

1h10). Serão 30 aulas de revisão + 10 aulas só para resolução de exercícios. 

Nas aulas de revisão, em cerca de 80% do tempo de aula, faremos uma 

revisão acelerada, com ênfase nos principais conceitos, relações, e temas 

recorrentes e, nos 20% do tempo restantes, resolveremos questões. 
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Além disso, ao final dos blocos de estudos (micro, macro, economia 

internacional e brasileira), faremos aulas extras somente de exercícios 

objetivos. 

As questões selecionadas são principalmente extraídas das seguintes 

bancas: IADES, Cespe, ESAF, FGV e FCC. Para economia brasileira, usaremos 

também vários itens da ANPEC, cuja bibliografia equivale à do CACD e o 

nível de dificuldade é ligeiramente superior.   

O curso não pretende esgotar o edital, nem intenta sobrecarregar o 

aluno com matérias novas. Mas dá a oportunidade para que os participantes 

fechem as lacunas que ficaram em sua preparação e treinem todos os temas 

antes do TPS. Como haverá menos de 40 dias entre a 1ª e a 2ª fase, a 

execução de uma boa revisão será também de grande proveito para a fase 

subsequente do concurso.  

A melhor forma de avaliar se o curso atenderá suas necessidades 

neste momento pré-TPS é assistindo a uma aula demonstrativa. Ela está 

disponível aqui: http://michellemiltons.com/intensivo-economia-2019/  

 

Material para impressão e lista de exercícios prévia 

O aluno terá à sua disposição pelo site do curso a partir da segunda 

aula, a lista de exercícios objetivos que será resolvida em aula. A lista será 

disponibilizada um dia antes da respectiva aula. 

Além disso, além de contar com a possibilidade de fazer o download 

dos slides de aula, o aluno também disporá de um material para 

impressão, com o conteúdo da aula em formato mais enxuto (em tópicos 

http://michellemiltons.com/intensivo-economia-2019/
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ou tabelas). Este conteúdo será disponibilizado no site junto com a 

disponibilização da aula gravada (1 a 2 dias depois da aula ao vivo, no 

máximo). 

 

Cronograma Definitivo de Aulas 

 

 

 

 

 

  

N. da Aula Tópicos do Edital Data

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. Disponível

2

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. Disponível

3

1.2.6 Custos de Produção. 1.3. Tipos de Mercados e de bens. Concorrência Perfeita. 

1.3.2 Comportamento das empresas. 1.3.3 Determinação de preços e quantidades 

de equilíbrio. Disponível

4

1.3 Tipos de Mercados e de bens. Monopólio e Oligopólio. 1.3.2 Comportamento 

das empresas. 1.3.3 Determinação de preços e quantidades de equilíbrio. Disponível

5

1.3 Tipos de Mercados e de bens. Oligopólio. 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 

Introdução à análise de custo-benefício. Disponível

6 Aula de Exercícios de Microeconomia Disponível

MICROECONOMIA
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N. da Aula Tópicos do Edital Data

7

2.5 Teoria e Política Monetária. 2.5.1 Funções da moeda. 2.5.2 Criação e distribuição 

de moeda. 2.5.3 Oferta de moeda e mecanismos de controle. 2.5.4 Procura da 

moeda. 2.6 Política Monetária. 2.6.1 Papel do Banco Central. 2.6.2 Objetivos e 

instrumentos de política monetária.

09.07

8

Macroeconomia. 2.1 Contabilidade Nacional. 2.1.1 Os conceitos de renda e 

produto. 2.1.4 Agregados macroeconômicos: identidades básicas das contas 

nacionais 10.07

9

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.  2.2.4 Indicadores de Liquidez Externa. 2.2.5 Indicadores de Solvência 

Externa. 11.07

10

.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. 12.07

11

 2.3.3 Conceitos de superávit e déficit público. 2.3.4 Abordagem Ricardiana da 

Dívida Pública. Endividamento e responsabilidade fiscal. 2.3.6 Papel do Governo. 

2.3.7 Objetivos e instrumentos de política fiscal. 15.07

12 2.3.8 Efeitos fiscais sobre a política monetária. 2.5.5 Tipos de inflação. 16.07

13

 2.6.4 Política Monetária não convencional. 2.6.5 Confeitos básicos da regulação e 

supervisão do sistema bancário, financeiro e do mercado de capitais.
17.07

14
2.1.2 Teoria clássica de determinação da renda. 2.1.3 Oferta e demanda agregadas. 18.07

15 2.1.2 Teoria keynesiana de determinação da renda. 19.07

16 2.1.2 Oferta e demanda agregadas. Modelo IS-LM.  2.6.3 Inflação e taxa de juros. 22.07

17

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 

Solow e Shumpeteriano.

23.07

18

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. 24.07

19 Aula de Exercícios de Macroeconomia 25.07

20 Aula de Exercícios de Macroeconomia - parte 2 26.07

MACROECONOMIA

N. da Aula Tópicos do Edital Data

21

Economia Internacional. 3.1. Teorias de Comércio. 3.1.1 Teorias clássicas, 

neoclássicas e contemporâneas do comércio internacional.  3.1.4 A crítica de 

Prebish e da Cepal. 3.1.5 Deterioração dos termos de troca. 29.07

22

3.1.2 O comércio intrafirma e intrassetorial. 3.1.3 O papel das economias de escala 

e da concorrência imperfeita para o comércio internacional. 30.07

23

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. 31.07

24

3.2.4 Determinantes da Política Cambial. 3.2.5 A relação poupança externa-

crescimento econômico. 01.08

25 2.4 O modelo IS-LM-BP.   A relação câmbio-juros-inflação. 02.08

26 2.4 O modelo IS-LM-BP, parte 2.   A relação câmbio-juros-inflação. 05.08

27

3.3 Efeitos de tarifas, quotas, subsídios e outros instrumentos de política 

comercial. 06.08

28 Aula de Exercícios de Economia Internacional 07.08

ECONOMIA INTERNACIONAL
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N. da Aula Tópicos do Edital Data

29

4. História econômica brasileira. 4.1 A economia brasileira no século XIX. 4.1.1 A 

economia cafeeira. 20.08

30 4.1 A economia brasileira no século XIX. 4.1.1 A economia cafeeira. 21.08

31

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. 22.08

32

4.3 A Industrialização Brasileira no período 1930-1945. 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). 23.08

33

4.4 A década de 1950. 4.4.1 O Plano SALTE. 4.4.2 O Plano de Metas. 4.4.3 O pós-

guerra e a Nova Fase de Industrialização. 4.5 O período 1962-2967 26.08

34

4.5.1 A desaceleração no crescimento. 4.5.2 O Plano Trienal de Desenvolvimento 

Econômico e Social. 4.5.3 Reformas no Programa de Ação Econômica do Governo 

(PAEG). 4.5.4 A importância das reformas do PAEG para a retomada do crescimento 

em 1968. 27.08

35

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). 28.08

36

4.7 Desaceleração econômica e o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II 

Pnd). 4.8 A crise dos anos oitenta. 4.8.1 A interrupção do financiamento externo e 

as políticas de ajuste. 4.8.2 Aceleração inflacionária e os planos de combate à 

inflação, p.1 29.08

37

4.8.2 Aceleração inflacionária e planos de combate à inflação, p.2. 4.8.3 O debate 

sobre a natureza da inflação no Brasil. 4.9 Economia brasileira nos anos noventa, 

p.1. 4.9.1 30.08

38

 4.9 Economia brasileira nos anos noventa, p.2. 4.9.1 Abertura (comercial e 

financeira) parcial da economia brasileira. 4.9.2 O Plano Real. 31.08

39

5 Bancos digitais, meios de pagamento e os desafios da transição do "dinheiro de 

plástico" para o "dinheiro digital" na economia do século XXI. 02.09

40 Aula de Exercícios de Economia Brasileira 03.09

ECONOMIA BRASILEIRA E TÓPICOS ATUAIS DE DISCUSSÃO
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Investimento:  

Curso Completo – 40 aulas com aproximadamente 

1 hora. Acompanha lista prévia de exercícios, slides 

para download e versão para impressão. 

R$ 650,00 à vista 

2x de R$ 330,00 

3x de R$ 220,00 

Curso Parcial (Módulos >> podem ser contratados separadamente os 

módulos de MICRO, MACRO, INTERNACIONAL E FEB/EBC/Tópicos Atuais) 

MICRO (6 aulas) R$ 160,00 

MACRO (14 aulas) R$ 340,00 

Economia Internacional (8 aulas) R$ 200,00 

FEB/EBC/Tópicos Atuais (12 aulas) R$ 290,00 

 

Formas de Pagamento: 

- Cartão de crédito (paypal). Basta autorizar emissão de invoice (não 

faça o pagamento utilizando meu e-mail. É necessário aguardar o envio 

do invoice). Será cobrado parcela a parcela, não sobrecarregando o saldo 

de seu cartão. 

- Não dispondo de cartão de crédito, depósito bancário1. 

Um abraço e foco nos estudos! 

Michelle Miltons 

www.michellemiltons.com  

                                                           
1
 Sob consulta. Não disponho de conta bancária ativa no Brasil. Esta opção deve ser usada apenas na 

impossibilidade de uso de cartão de crédito. 

http://www.michellemiltons.com/

