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SEGUNDA PROVA 19 de maio de 2020. CONTEUDO 6 QUESTÕES: 1 Economia, população, 
necessidades humanas, consumidores, o dilema trabalho ou fome. 2 As empresas. produção e 
custos. Sem demanda não existem empresas. Interrelação entre empresas e as cadeias de 
suprimento. 3 Mercado: modelo básico da análise econômica. Leis da oferta e da demanda: 
leis incontornáveis. 4 Tipos de mercado na economia real: concorrência perfeita, monopólios, 
oligopólios e cartéis, a oferta de insumos médicos. 5 Panorama do mundo. A pandemia e suas 
revelações: impotência geral frente às leis biológicas e a realidade econômica. 6 Custos de 
oportunidade e externalidades da globalização. Governos nacionais e organizações 
internacionais. Cada questão deve ocupar quatro páginas numeradas, incluindo inserções. 

19/05/2020. SEGUNDA PROVA.  INFORMAÇÕES: A avaliação normal do Departamento de 
Economia compreende três provas obrigatórias e outras atividades a critério dos professores, 
geralmente trabalhos escritos ou apresentações orais. A Universidade ainda prevê a 
possibilidade de uma prova de reavaliação. Em consequência da decretação do recesso escolar, 
decidimos substituir a primeira prova pelo trabalho escrito a ser entregue na primeira semana 
de aula. O prolongamento do recesso, nos leva à necessidade de aplicação não presencial da 
segunda prova, cujo conteúdo apresentei acima. Esta segunda prova também deverá ser 
entregue na semana imediata da reabertura das aulas. A terceira prova somente será aplicada 
depois de três semanas de aulas e revisão presencial da matéria. CONTEÚDO DA SEGUNDA 
PROVA. Esta prova consiste de seis questões a serem resolvidas com consulta livre da 
bibliografia fornecida ou daquela encontrada pelo aluno na Internet; compreenderá textos, 
gráficos, tabelas, figuras, glossários, exercícios numéricos resolvidos, que podem ser 
apresentados em suas línguas originais, com a devida citação das fontes bibliográficas ou links. 
As questões devem ser impressas e apresentadas como unidades independentes 
perfeitamente identificadas e prontas para publicação. São documentos que o Departamento 
pode exigir como comprovação da participação no curso. Um pdf completo da prova e do 
trabalho poderá ser solicitado para apresentação à Universidade se solicitado. A solução da 
prova implicará em pesquisa na internet e/ou na utilização de textos fornecidos em pdf abaixo, 
no pé desta mesma página, e também no site 01 ECONOMICS. Prof. Dr. Darcy Carvalho. É 
permitido copiar e colar gráficos e tabelas, sem necessidade de refazê-los ou traduzi-los para 
o português. As inserções devem ser justificadas pelo contexto, e a cada tabela ou gráfico deve 
corresponder um comentário. Devem considerar a resolução de cada uma das seis questões 
como a preparação de uma aula livre sobre o tema. Comporte-se como um autor acadêmico 
ciente do ritual de publicação. Questão técnica:  evite deixar espaços em branco, porque 
dificultam a leitura on-line. Ilustre seu trabalho.   darcy@usp.com.br 
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