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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: TEORIA MICROECONÔMICA II     (CÓD.  ENEX60085)   PERÍODO: 4º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Apresentação da disciplina.  Expositiva. Aula expositiva com slides 

2 

UNIDADE I – TEORIA DA 

PRODUÇÃO 

1.1. A tecnologia de produção 

1.2. Produção com um insumo variável 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

3 
1.3. Produção com dois insumos 

variáveis 

1.3. Rendimentos de Escala  

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

4 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

5 

UNIDADE II – TEORIA DOS 

CUSTOS 

2.1. Medição de Custos 

2.2. Custos no curto prazo 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

6 

2.3. Custos no longo 

2.4. Curvas de Custo no longo prazo 

versus Curvas de Custo no curto prazo 

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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7 
2.5. Economias de Escopo 

2.6. A curva de aprendizagem 

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

8 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

9 

UNIDADE III – MAXIMIZAÇÃO DE 

LUCROS E OFERTA COMPETITIVA 

3.1. Mercados perfeitamente 

competitivos 

3.2. Maximização de lucros 

3.3. Receita Marginal, Custo Marginal e 

Maximização de Lucros 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

10 

3.4. Escolha do nível da produção no 

curto prazo 

3.5. Curva da oferta no curto prazo da 

empresa competitiva 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

11 

3.6. Curva da oferta de mercado no 

curto prazo 

3.7. Escolha do nível de produção no 

longo prazo 

3.8. Curva da oferta do setor no longo 

prazo 

3.9. Custos no longo 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

12 Feriado   

13 Revisão de conteúdo. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 
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14 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

15 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

16 Semana de Prova.    

17 Prova A.   

18 

UNIDADE IV – ANÁLISE DE 

MERCADOS COMPETITIVOS 

4.1. Avaliação de ganhos e perdas 

resultantes de políticas governamentais: 

excedentes de consumidor e do produtor 

4.2. Eficiência de um mercado 

competitivo 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

19 

4.3. Preços mínimos 

4.4. Suporte de preços e quotas de 

produção 

4.5. Quotas e tarifas de importação 

4.6. Impacto de um imposto ou de um 

subsídio 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

20 Feriado. 

 

 

21 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 
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22 

UNIDADE V – O PODER DE 

MERCADO: MONOPÓLIO E 

MONOPSÔNIO 

5.1. Monopólio 

5.2. Poder de Monopólio 

5.3. Fontes do poder de monopólio 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

23 

5.4. Custos sociais do poder de 

monopólio 

5.5. Monopsônio 

5.6. Poder de monopsônio 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

24 5.7. Limite do poder de mercado: a 

legislação antitruste 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

25 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

26 

UNIDADE VI – DETERMINAÇÃO 

DE PREÇOS E PODER DE 

MERCADO 

6.1. Captura do excedente do 

consumidor 

6.2. Discriminação de preço 

intertemporal e preço de pico 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

27 
6.3. Tarifa em duas partes 

6.4. Venda em pacote 

6.5. Propaganda 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

28 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 
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29 

UNIDADE VII – COMPETIÇÃO 

MONOPOLÍSTICA 

7.1. Características da Competição 

Monopolística 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

30 Feriado. 
 

  

31 7.2. Equilíbrio no curto e no longo 

prazo 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

32 7.3. Competição Monopolística e 

eficiência econômica 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em relação 

aos resumos de capítulo e lista, 

discutida e respondida em sala 

Livros listados na bibliografia e recursos 

tecnológicos a depender da capacidade do 

aluno. 

33 Exercícios. Resolução de exercícios em sala. Livros listados na bibliografia. 

34 Semana de Prova  

 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 
Prova de Segunda Chamada.   
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38 Semana de 2ª chamada    

39 Prova Final.   

40 Semana de Prova final    

Atualizado em abril/2016. 


