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Olá pessoal! 

 

Sejam bem-vindos ao Treinamento de Economia para o CACD 2020.  

 

Gostaria de apresentar mais detidamente o programa em si: 

metodologia, atividades, regras, entre outras coisas. Guardem este 

documento para futuras consultas. 

 

Progressão do Treino - FASES 

 

Como o nome do programa resume, faremos um treinamento 

avançado em economia, com o objetivo de atingir elevadas notas na 1ª e 

2ª fase, com foco na 2ª. Nosso programa será dividido em 7 blocos de 

estudo, com 4 fases cada um. 

 

Blocos de estudo: 

 

1. Microeconomia 

2. Macroeconomia I 

3. Macroeconomia II 

4. Economia Internacional 

5. Formação Econômica do Brasil (1808-1930) 

6. Economia Brasileira Contemporânea I (1930-64) 

7. Economia Brasileira Contemporânea II (1964-1999) 
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Fases: 

 

Fase 1 (Semana 1): Revisão 

(A partir daqui, vou me dirigir a você, no singular!  Sinta-se amado(a)! ) 

 

Na primeira semana, você deverá realizar uma revisão sistemática de 

todo o conteúdo do bloco, a partir de seus próprios materiais (fichamentos, 

resumos, livros sublinhados, etc.). Disponibilizarei algumas orientações, 

através de vídeos curtos. Também republicarei aulas de cursos anteriores, 

principalmente as do Intensivo pré-TPS 2019, dado seu caráter de revisão. 

Havendo atualizações (como no caso da Economia Brasileira 1930-1999, 

em que será lançado novo curso em Janeiro/2020) ou cursos/aulas novos 

(estão previstas aulas sobre Balanço de Pagamentos, com lançamentos na 

nova metodologia; Modelo Keynesiano de Crescimento – Harrod Domar; 

Atualizações em Economia Internacional, como as teorias de investimento, 

cobradas em 2019, entre outras), estas serão igualmente disponibilizadas no 

site, oportunamente (ou seja, no momento em que estivermos revisando 

dito tópico do edital). 

Aproveite a semana, portanto, para estudar. Complete seus resumos,  

revise e se prepare para realizar exercícios preferencialmente sem consulta.  

 

 

Fase 2 (Semana 2): Exercícios Objetivos 

 

Na semana 2, você receberá uma lista (ou mais de uma, ao longo da 

mesma semana) de exercícios objetivos, que incluirão: 

 Exercícios de fixação, elaborados pela professora, principalmente 

para revisão conceitual. Nesta etapa, minha expectativa é que 
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você consiga ter uma boa pontuação, já que está preparado para 

isso e estudou os conceitos ao longo das aulas e das leituras da 

semana 1. 

 Exercícios “fecha-lacunas” ou “extrapolação”. Este tipo de exercício 

tem por objetivo aumentar nossa bagagem de conhecimento, 

seja conceitual, seja aplicada. As resoluções comentadas visam 

ampliar o vocabulário (quem nunca errou um item no TPS por não 

conhecer o sinônimo de algum conceito que dominava?), 

aumentar o conhecimento das exceções, o estudo de detalhes não 

vistos em aula ou nas leituras. Aqui não espero boa pontuação e 

sim, um upgrade na preparação. Você pode tentar resolver os 

exercícios da mesma forma, mas o mais importante é atentar para 

os novos conceitos (presentes na resolução e não na assertiva). 

Vamos buscar aumentar nossa nota também na 1ª fase. 

 Exercícios dos TPS anteriores. A maioria já fez estes exercícios, mas 

preciso garantir que isso foi feito da maneira certa. Às vezes, 

acertamos “sem querer” e isso pode significar erro em questão 

semelhante. Vamos garantir! 

 Exercícios de concursos. Seguimos no longo processo de decifrar 

as bancas, principalmente Cespe (as provas anteriores do IADES se 

mostraram muito mais fáceis do que a prova de 2019, de maneira 

que o Cespe segue sendo a melhor referência para execução de 

exercícios). Embora o Coaching praticamente tenha zerado a banca 

(exceção para zilhões de questões sobre indicadores fiscais, muito 

repetitivas e, por isso, não utilizadas), novas provas foram aplicadas 

em 2019 (Tribunais) e, fuçando, encontrei mais algumas provas 

ainda não resolvidas. Temos trabalho, não se preocupem! 

 Todos os exercícios propostos são NOVOS! Não foram usados em 

nenhuma das listas do Coaching. 
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Fase 3 (Semana 3): Exercícios Discursivos 

Serão propostas 4 a 5 questões discursivas a cada mês, incluindo, no 

mínimo, uma proposta já cobrada no CACD. Vocês deverão escolher 2 para 

fazer, sendo necessariamente uma de 40 e outra de 60 linhas. 

Todos vocês receberão um codinome e as três melhores respostas 

serão sempre publicadas no site, associadas ao codinome, juntamente com o 

modelo de resposta.  

 

Fase 4 (Semana 4): Exercícios Minidiscursivos 

Ao final do bloco, faremos uma lista de minidiscursivas NOVA, com 20 

itens de 8 a 15 linhas, em média, revisando todo o conteúdo do bloco. 

Aqui só haverá publicação das respostas modelo (seria muito 

complicado para eu escolher a melhor resposta para cada item).  

 

Sobre a premiação: 

Apenas a fase discursiva será pontuada e ponderada, para fins de 

premiação. Apenas eu corrijo as questões e com seu nome brilhando 

gliterinado nas redações. Ou seja, nada de imparcialidade forçada. A 

imparcialidade será moral. Será necessário simplesmente confiar que 

atribuirei notas segundo os critérios definidos (buscarei ao máximo me 

aproximar do novo padrão multi-quesitos do IADES 2019), sem beneficiar 

alunos por qualquer motivo.  

As ponderações serão atribuídas da seguinte forma: 

 As questões de 40 linhas valerão 20 pontos. 

 As questões de 60 linhas valerão 30 pontos. 

 As minidiscursivas terão pontuação variada, mas considerarei o 

critério “aproveitamento” (sua pontuação total dividido pela 

pontuação máxima da lista). Ou seja, a pontuação ponderada 

máxima será 100. 
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 Totalizaremos, assim, 150 pontos, no máximo. 

 Os 3 alunos que melhor pontuarem farão jus a descontos nas 

próximas mensalidades e receberão uma homenagem carinhosa 

(dirigida ao seu nome artístico), tipo Mac Donalds (“aluno do mês”) 

no site. Esforce-se para atingir tão nobre reconhecimento! 

 Será publicado ranking completo (sempre com os codinomes). 

 Premiação: 

o 1º lugar: R$ 100,00 de desconto na próxima mensalidade; 

o 2º lugar: R$ 50,00 de desconto; 

o 3º lugar: R$ 25,00 de desconto. 

Serão admitidos empates. Estou tranquila quanto a isso, pois a lista 

de minidiscursivas praticamente elimina a possibilidade de empate (rsrs).  

 

Pagamentos: 

 

A mensalidade do TAE-Turma é fixa em R$ 300,00. Apenas no primeiro 

mês do treinamento, não haverá descontos por premiação. A premiação 

referente ao primeiro bloco será atribuída no segundo mês. 

Assim, o pagamento do primeiro mês deverá ser feito da seguinte 

forma: 

 

1. Entrada de 50% (R$ 150,00) até no máximo dia 30.12.2019, via 

depósito em conta corrente: 

Dados: 

Banco do Brasil 

AG 1458-3  

C/C 236446 

Em nome de: Ceres Caroline Klamas Pereira 

CPF: 022.287.229-28 
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Gentileza enviar comprovante de depósito por e-mail até a data 

indicada. 

 

2. Informar, por e-mail (cicloead@gmail.com) a melhor data para 

vencimento das próximas parcelas: 10, 20 ou 30 de cada mês. 

3. Autorizar, no mesmo e-mail, a emissão de invoice do paypal (link 

para realização de pagamento por cartão de crédito) para cobrança 

da segunda parcela da entrada, a ser realizada na data indicada por 

você (item anterior). Isso significa que dia 10, 20 ou 30 de janeiro, 

enviarei o invoice com a cobrança de R$ 150,00, ref. Primeiro mês 

do TAE (período de 10.12.2019 a 15.01.2020, considerando 6 dias de 

recesso). 

4. A partir de fevereiro, o invoice seguirá sendo enviado para você na 

data indicada, com o valor cheio (R$ 300,00) ou com o valor 

descontado de sua premiação. 

5. Caso você não disponha de cartão de crédito, entrar em contato. 

 

Bloco I – Semana 1 - Edital 

 

mailto:cicloead@gmail.com
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Bloco I – Semana I - Cronograma 

Dia 1 (referência: 10.12) 
Revisar Noções Preliminares e Fundamentos da Oferta e 
Demanda (e todos os aspectos aí embutidos) 

Dia 2 (11.12) Revisar Teoria do Consumidor 

Dia 3 (12.12) Revisar Teoria da Firma I - Produção 

Dia 4 (13.12) Revisar Teoria da Firma II - Custos 

Dia 5 (16.12) Revisar Estruturas de Mercado I - Concorrência Perfeita 

Dia 6 (17.12) 
Revisar Estruturas de Mercado II e III - Oligopólio e 
Monopólio 

Dia 7 (18.12) Revisar Externalidades, Bens Públicos, Classificação de Bens 

 

 

Publicação da Lista de Exercícios Objetivos 1: 19.12.2019 

 

 


