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ESCOLHER 2 QUESTÕES. 
Até 5 pontos cada. 

 
ATENÇÃO POR FAVOR:  

 
PROVA INDIVIDUAL  

Enviar cópia em word ou PDF com o nome de um aluno como título do arquivo.  
É obrigatório incluir citações dos textos utilizados, no corpo das respostas.  

Folhas numeradas e respostas em torno de 600/800 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- Para Marx, a “Lei de tendência à queda na taxa de lucro por efeito da elevação da 

composição orgânica do capital” revela... “O limite do modo de produção capitalista [e] se 

manifesta no fato de que o desenvolvimento da força produtiva do trabalho gera, com a queda 

da taxa de lucro, uma lei que, em certo ponto, opõe--se do modo mais hostil ao desenvolvimento 

dessa força produtiva” (O Capital , Vol 3, cap. 13, p.600). 

 

Para Schumpeter, “O próprio êxito do capitalismo solapa as instituições que o protegem e 

‘inevitavelmente ‘cria condições em que ele   não é capaz de viver e que apontam com força para 

o    socialismo como seu herdeiro virtual” (CSD: 1942: p. 87). 

 

Faça um resumo das razões pelas quais cada um dos autores justifica seu diagnóstico e 

aponte 3 pontos de divergência entre as análises.  

 



2- Para Polanyi, uma economia baseada no princípio da auto regulação era uma utopia liberal. 
Por contraste, para a abordagem da Escolha racional (Public-Choice) , as problemas no 
funcionamento dos mercados advinham das “falhas de Governo”. 
 
Faça um resumo dos principais argumentos de cada uma dessas abordagens, e mostre 
seus pontos de divergência em relação ao funcionamento do mercado e do papel do 
Estado no capitalismo. 
 
 
 3- A análise de Keynes sobre o que ele denomina uma “economia monetária de produção” é 
o ponto de partida de Minsky para sua Hipótese da Fragilidade Financeira. 
 
 Mostre como essas duas abordagens se complementam, e aponte as principais críticas 
que dirigem ao “paradigma clássico/neoclássico” de análise do funcionamento do 
mercado nas economias capitalistas.   
 

Boa Prova 


