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DOUTORADO EM CIÊNCIA ECONÔMICA 

QUESTÕES 

 
 
 

 
MACROECONOMIA 
 
Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda. 
 
 

Questão 1 

 

No capítulo introdutório do livro John Maynard Keynes, Minsky afirma que,  

 

“In The General Theory the speculative nature of asset holding and financing 
choices dominates production-function characteristics in determining investment 
output. A fundamental theme of The General Theory is that the asset-valuation 
process is a proximate determinant of investment; Keynes argues that assets, in 
addition to having characteristics of annuities, may also provide protection by being 
salable in the event that an uninsurable unfavorable contingency occurs. This marks a 
fundamental shift of perspective and apparatus from those of the neoclassical 
view of investment. This shift was obscured, and then ignored, in the process of 
interpreting the theory.” (p.9) 

 

Discuta cuidadosamente conceitos e relações que embasam as afirmações em 

destaque.  

 

 

Questão 2 

 

Em seu livro Mr. Keynes and the Post Keynesian, Carvalho afirma que a economia 
monetária é “... the unifying concept the organizes the Post Keynesian paradigm ...” 
(p.37/38). Em um esforço de avançar sobre tal conceito, o autor propõe “six fundamental 
principles of operation of a monetary or entrepreneurial economy.” (p.43).  
 
 Apresente e discuta o “conceito unificador” e tais princípios fundamentais.  
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MICROECONOMIA 

 

Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda. 
 

Questão 1:  

Uma das principais contribuições de Schumpeter foi a endogenização do progresso 

técnico como parte fundamental do processo competitivo. Discuta os pressupostos do 

modelo apresentado por Schumpeter e os principais elementos que o caracterizam, 

abordando: 

a. As motivações fundamentais das empresas em estabelecer esforços deliberados 

de inovações.  

b. O papel do crédito. 

c. O papel das grandes empresas e de suas rotinas organizacionais. 

 

Questão 2: 

“Diversos estudos mostraram que o avanço tecnológico precisa ser compreendido como 

um processo evolucionário. Em um sentido amplo, o significado do processo evolutivo 

indica que, em qualquer momento, há uma grande variedade de esforços que 

contribuem para o avanço da tecnologia, sendo que esses esforços estão em 

concorrência uns com os outros, bem como as práticas prevalecentes” (Dosi e Nelson, 

2010, tradução livre).  

a. Discuta a presença de regularidades características de um dado paradigma 

tecnológico. 

b. Aponte quais são as principais características que marcam um paradigma 

tecnológico. 

c. Assinale como é possível diferenciar paradigmas e trajetórias tecnológicas. 
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DOUTORADO EM CIÊNCIA ECONÔMICA 

QUESTÕES 

 

ECONOMIA BRASILEIRA 

Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda. 
 

Questão 1:  

Desde a implementação do Plano Real, em 1994, o Brasil superou a manifestação mais explícita 

de instabilidade macroeconômica – a alta inflação – mas as dificuldades conjunturais nunca 

deixaram de se manifestar, mesmo antes da crise aguda vivida a partir de 2015. Da mesma 

forma, a gestão macroeconômica (políticas fiscal, monetária e cambial) também foi se 

transformando. Focando portanto na macroeconomia – as políticas, os problema e os resultados 

– diferencie os diferentes períodos vividos nas duas décadas que vão do primeiro governo 

Fernando Henrique ao final do primeiro Dilma (até 2014). 

 

Questão 2: 
Historicamente, interrupções do crescimento e do desenvolvimento brasileiros quase sempre 

estiveram associadas a crises de Balanço de Pagamentos. Da mesma forma, épocas de 

“retomada” e otimismo invariavelmente contaram com o benefício de uma conjuntura 

internacional favorável. Compare as diferentes configurações do setor externo da economia 

brasileira em três momentos distintos: i) a “década perdida” de 1980; ii) a reinserção e as crises 

dos anos 1990; iii) a bonança dos anos 2000 e as turbulências trazidas pela crise internacional 

de 2008. Vincule, em cada momento, os processos domésticos mais importantes com estas 

interações com o cenário global. 

  
 
 
ECONOMIA POLÍTICA 

Escolha uma entre as duas questões abaixo e responda. 
 

Questão 1:   
Disserte sobre a chamada Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro, suas causas 
contrariantes e os desdobramentos das contradições internas da lei. 

 
Questão 2:  
Apresente os pontos centrais do artigo de Kalecki – “Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego”- 
e teça considerações sobre o mesmo. 

 
 
 
 
 
 


