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Questões 1 e 4:  Até 3 pontos cada. 
Questões 2 e 3: Até 2.0 pontos cada. 

 
ATENÇÃO POR FAVOR:  

 
Grupos de até 5 alunos 

Enviar cópia em word ou PDF com o nome de um aluno como título do arquivo e 
assinatura de cada participante ao fim do trabalho. 

Folhas numeradas e respostas em torno de 500/600 palavras cada.  
Ver as demais instruções no site do curso.  

Todas contam para a avaliaçã0. 
Não tentem “enrolar”. 

 E muito menos, copiar de livros, sites ou outros grupos.  
Isso anulará a prova e a nota do grupo – ou grupos - será zero. 

 
*** 

1- A teoria da mais-valia de Marx é a base tanto para sua teoria da acumulação do capital, 

quanto para sua a tese da nêmese do capitalismo: a tese da “tendência à queda na taxa de 

lucro por efeito da elevação da composição orgânica do capital”.   

a. Descreva a teoria da mais valia e mostre a mesma conecta esses dois processos, acima 

referidos, na   análise proposta por Marx.  

b. É possível criticar a formulação proposta por Marx? Como? 

c. Mostre como a análise do funcionamento do capitalismo presente no “Capital” é uma 

aplicação do materialismo histórico ao modo de produção capitalista. 

 
 
2- A “economia política” de Max Weber tem no conceito de “racionalização” o seu eixo 
conceitual fundamental. Mostre como Weber o utiliza para analisar tanto a esfera econômica, 



quanto a esfera política, no capitalismo moderno. Conclua mostrando como o autor chega à 
sua proposição sobre a “Jaula de ferro da modernidade”, e explique seu significado.    
 
 

3 – No ensaio “O Fim do Laissez-Faire (1926), Keynes escreve:  

"Muitos dos maiores males econômicos de nosso tempo são frutos do risco, da incerteza 
e da ignorância... Creio que a cura desses males deve ser procurada no controle 
deliberado da moeda e do crédito por uma instituição central.” (Keynes, 1926, p. 124) 
  

Na Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, publicado em 1936, conclui:  

“Os defeitos flagrantes da sociedade econômica em que vivemos são a sua incapacidade 
para proporcionar o pleno emprego e a sua arbitrária e não equitativa repartição da 

  riqueza e dos rendimentos.” (Keynes, 1936, p.253)  
 
Explique como a teoria proposta pelo autor em 1936 conecta suas conjecturas de 1926 com 
as conclusões à que chega, dez anos depois.  
 

4- A abordagem do Public Choice foi a base das políticas – e reformas institucionais -adotadas 

para gerenciar a crise na zona do euro (2009-12). Essas mesmas recomendações foram o 

eixo central das políticas econômicas proposta tanto por Joaquim Levy no governo Dilma, 

quanto por Henrique Meirelles e Eduardo Guardia, no governo Temer. As mesmas 

permanecem centrais sob Paulo Guedes no governo Bolsonaro.  

a. Faça um resumo do papel atribuído ao Estado e das recomendações de política 

pública na abordagem do Public Choice, e …  

b. Responda, resumidamente, com base na reflexão anterior: Como você analisa a 

adequação dessas políticas à situação vivida pela economia brasileira nos últimos 

cinco anos?  

 

*** 
 
  

Boa prova 


