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Programa: 

1. Equilíbrio Geral e Teoria do Bem-Estar: 

1.1. Economia de trocas puras; 

1.2. Economias com produção. 

2. Mercados: 

2.1. Concorrência Perfeita – O equilíbrio da empresa em concorrência perfeita: a curva de oferta; 

deslocamento da curva e mudança ao longo da curva; curto e longo prazo; elasticidade-preço da oferta. 

Equilíbrio do mercado: posição de equilíbrio, deslocamento das curvas de procura e de oferta. 

2.2. Monopólio – Equilíbrio de uma empresa monopolista. Discriminação de preços; barreiras à entrada. 

Comparação com o mercado de concorrência perfeita. 

2.3. Concorrência Monopolística – Diferenciação do produto. Equilíbrio da empresa em concorrência 

monopolística: curto prazo e longo prazo. Comparação com o mercado de concorrência perfeita. 

2.4. Oligopólio – Caracterização da estrutura oligopolística. Modelos Clássicos; comparação com o mercado 

de concorrência perfeita. Modelos de Mark-up: Princípio do custo total; curva de demanda quebrada; 

concentração e barreiras à entrada; diferenciação e diversificação do produto. 

2.5. Formação de Preços e Fatores de Produção. 

3. Economia da Informação: 

3.1. O Modelo Básico; 

3.2. O Problema do Perigo Moral; 

3.3. O Problema de Seleção Adversa; 

3.4. Sinalização. 

4. Externalidades e Bens Públicos: 

4.1. Externalidades; 

4.2. Bens Públicos. 

 

Metodologias a serem utilizadas: Com a implantação do Ensino Remoto, as aulas serão realizadas de forma 

síncrona e assíncrona. As aulas síncronas consistirão no atendimento pelo professor no Google Classroom 

sempre às terças-feiras, de 16h às 18h. Além disso, serão disponibilizados vídeos de explicação do conteúdo 

para os alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem. As referências básicas da disciplina estão disponíveis 

no acervo digital da UFJF. 

 

Bibliografia básica: 

Varian, H. Microeconomia: uma abordagem moderna. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

Pindyck, R. S., Rubinfeld, D.L. Microeconomia. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice, 2014.  

 

Avaliação 

4 Listas de Exercícios a serem realizadas de forma assíncrona. As listas devem ser feitas individualmente, a 

mão, e devem ser escaneadas ou fotografadas para as entregas, que ocorrerão até os dias 15/06/21, 20/07/21, 

17/08/21 e 14/09/21. As listas terão pesos iguais na nota final do aluno. 

 

Demandas de equipamento e de conteúdo necessárias para o adequado aproveitamento 

Para o adequado aproveitamento da disciplina, é necessário que o aluno tenha acesso aos seguintes 

equipamentos: i) computador, celular ou tablet com acesso à internet; ii) programa/aplicativo leitor de pdf; e 

iii) equipamento para escanear ou tirar foto.  


