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PROVA DE ECONOMIA BRASILEIRA / ECONOMIA POLÍTICA
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Número do Candidato:

(Escreva aqui o número do candidato)

Instruções

1) Insira acima o número do Candidato.
2) Qualquer forma de identificação nas Folhas de Respostas (assinatura, nome ou
equivalente) acarretará na anulação da Prova.
3) É obrigatória a indicação da questão a ser respondida e o preenchimento dos
campos Número da Questão nas páginas da Folha de Respostas (campo próprio).
4) A falta de preenchimento destes campos eliminará o candidato do Processo
Seletivo, pois não haverá a possibilidade de identificar a questão escolhida.
5) A Folha de Resposta não poderá ser substituída.
6) Duração da prova: 2 Horas.
7) A prova deverá ser feita com caneta azul ou preta.
8) Esta folha deverá ser devolvida com a Folha de Respostas.
Boa prova!
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ECONOMIA BRASILEIRA
Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda.
Questão 1: O “desenvolvimentismo” dos anos Lula e Dilma I, tão criticado e que possivelmente esteja
sendo abandonado neste momento de crise, apresenta continuidades e descontinuidades em relação às
políticas seguidas nos anos 1990 e início dos 2000. Discuta e avalie estas diferenças e semelhanças, com
foco em três aspectos: o papel do Estado na economia, a política macroeconômica (monetária, cambial e
fiscal) e a evolução da estrutura produtiva.
Questão 2: A inflação foi, historicamente, uma das peculiaridades da economia brasileira e segue sendo
uma das questões mais discutidas no presente. Mas, desde os anos 1980, suas características (quantitativas
e qualitativas) e seu enfrentamento já passaram por diferentes fases. Faça um balanço do problema
inflacionário no Brasil, e das políticas para combatê-lo, nas últimas três décadas.

ECONOMIA POLÍTICA
Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda.
Questão 1: A partir do passagem abaixo, extraída de Marx em O Capital (Livro 3, Cap. XXI), apresente
o circuito do capital a juros e teça algumas considerações sobre o papel do crédito na produção capitalista:
“Dinheiro... pode na base da produção capitalista ser transformado em capital e, em virtude dessa
transformação, passar de um valor dado para um valor que se valoriza a si mesmo, que se multiplica...
Assim adquire, além do valor de uso que possui como dinheiro, um valor de uso adicional, a saber, o de
funcionar como capital. Seu valor de uso consiste aqui justamente no lucro que, uma vez transformado
em capital, produz. Nessa qualidade de capital possível, de meio para a produção de lucro, torna-se
mercadoria, mas uma mercadoria sui generis. Ou, o que dá no mesmo, o capital enquanto capital se
torna mercadoria.”
Questão 2: Disserte sobre o conceito de Destruição Criadora na dinâmica econômica de Schumpeter,
sobre o papel do crédito nessa dinâmica bem como sobre as conclusões do referido autor quanto aos
resultados do sistema econômico sob o capitalismo.
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Número do Candidato:

(Escreva aqui o número do candidato)

Instruções

1) Insira acima o número do Candidato.
2) Qualquer forma de identificação nas Folhas de Respostas (assinatura, nome ou
equivalente) acarretará na anulação da Prova.
3) É obrigatória a indicação da questão a ser respondida e o preenchimento dos
campos Número da Questão nas páginas da Folha de Respostas (campo próprio).
4) A falta de preenchimento destes campos eliminará o candidato do Processo
Seletivo, pois não haverá a possibilidade de identificar a questão escolhida.
5) A Folha de Resposta não poderá ser substituída.
6) Duração da Prova: 2 Horas.
7) A prova deverá ser feita com caneta azul ou preta.
8) Esta folha deverá ser devolvida com a Folha de Respostas.
Boa prova!
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MICROECONOMIA
Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda.
Questão 1: Em certa passagem do livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, Schumpeter afirma: “os
preços do monopólio não são necessariamente mais altos, nem a produção menor do que os preços e a
produção competitiva o seriam nos níveis de eficiência produtiva e administrativa que estão dentro do
alcance do tipo de firma compatível com a hipótese competitiva. Não pode haver dúvida que, nas
condições que prevalecem em nossa época, essa superioridade é a característica dominante da grande
empresa típica, embora o simples tamanho não seja fator necessário ou suficiente para explicá-la. Tais
empresas não surgem apenas no processo da destruição criadora e funcionam de maneira inteiramente
diferente do esquema estático, mas, em numerosos casos de importância decisiva, proporcionam a forma
necessária para a obtenção do êxito. Criam a maior parte daquilo que exploram”.
Discuta, a partir dessa passagem, como a visão de Schumpeter sobre os ganhos de monopólio se
afasta da visão convencional, e como essa abordagem está associada à dinâmica das economias
capitalistas.
Questão 2: Em seu texto “Modular production networks: a new American model of industrial
organization”, Sturgeon tece o seguinte comentário: “Seen from the perspective of the late 20th century,
Schumpeter’s conception of effective organizational strategies was too narrow. His focus on the
organizational strategy of vertical and horizontal integration and over-increasing firm size is
understandable given the industrial structure prevalent at the time of his writing. Today a wider range of
organizational strategies should be recognized.”
Quais são os principais elementos dos novos modelos de organização empresarial e industrial que
Sturgeon destaca? Você concorda com a crítica de Sturgeon a Schumpeter?

MACROECONOMIA
Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda.
Questão 1: Segundo autores pós-keynesianos, uma das contribuições centrais de Keynes foi mostrar que
economias capitalistas são economias monetárias da produção. Discuta a construção de tal conceito ao
longo dos primeiros anos da década de 1930, destacando o papel ocupado pela moeda, do Tratado da
Moeda à Teoria Geral.
Questão 2: Ao justificar o título de sua grande obra, Keynes afirmou seu objetivo de “contrastar a
natureza de meus argumentos e conclusões com os da teoria clássica” (TG, p.43). Sendo assim, discuta o
rompimento de Keynes com a teoria clássica explicitado na Teoria Geral, destacando, necessariamente, o
embate nas seguintes questões: decisões de produção e taxa de juros.

