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Teórica Exercício Laboratório 

                             60 

Ementa: 

Teoria da firma: produção com um insumo variável e produção com dois insumos variáveis; escolha ótima da firma; custos de 
produção; derivação teórica da curva de oferta. Análise de mercados competitivos; poder de mercado: monopólio; concorrência 
monopolística; oligopólio. 

Objetivos Específicos: 
A disciplina dá sequência ao estudo da teoria microeconômica iniciado na disciplina “Teoria Microeconômica I”. Serão abordados temas 
como: produção, custos e comportamento da firma em diferentes estruturas de mercado (concorrencial, monopólio e oligopólio). 
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Conteúdo Programático: 
1. Tecnologia 
2. Maximização de lucros 
3. Minimização de custos 
4. Curvas de custo 
5. Oferta da firma 
6. Oferta da indústria 
7. Monopólio 
8. Práticas monopolistas 
9. Oligopólio 

 

Metodologia: 

Aproximadamente 50% de aulas síncronas. As aulas síncronas serão realizadas todas as segundas-feiras no horário das 9:20 às 11:00. 
A carga horária assíncrona será constituída por leitura dirigida de capítulos dos livros e notas de aulas, resolução das listas de exercícios 
e vídeos disponibilizados. 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 
O aluno será avaliado por meio de testes, duas provas individuais e uma prova final. Para cada avaliação será atribuída nota de zero a 
dez. A média do semestre será calculada a partir da média ponderada de três componentes: média dos testes (20%) e nota de duas 
provas individuais (40% cada uma). Os testes corresponderão ao conteúdo de cada unidade do programa e serão disponibilizados logo 
após a aula síncrona correspondente a cada unidade. 
 
Os alunos que obtiverem média do semestre igual ou superior a 7 (sete) estarão dispensados da prova final, cujo conteúdo compreende 

toda a matéria ministrada no curso. A média final será a média simples entre a prova final e a média do semestre     
     

 
 . O 

aluno com média final igual ou superior a cinco será aprovado. Todas as avaliações serão feitas em modalidade assíncrona. Não haverá 
prova substitutiva antes da prova final, a não ser nos casos previstos em lei e/ou nas normas da UFES relativas ao Ensino-
Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). 
 
A frequência às aulas é obrigatória de acordo com as normas da UFES. A frequência será auferida pelas aulas síncronas e pela entrega 
dos testes. Será reprovado por falta o estudante que não obtiver no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência. 
Datas das avaliações: 
Prova 1:  
Prova 2:  
Prova Final:  

Bibliografia Básica: 
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Bibliografia Complementar: 
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Approach. W. W. Norton & Company; 8th edition, 2010. Disponível em: 
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 MANKIW, N. Gregory. Princípios de microeconomia. São Paulo: Thomson, 2005. 

Observações: 

N. A. 
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Cronograma: 

Encontros remotos síncronos nas seguintes datas: 8/11/2021, 22/11/2021, 29/11/2021, 
6/12/2021, 13/12/2021, 24/01/2022, 31/01/2022, 7/02/2022, 14/02/2022, 21/02/2022, 
07/03/2022, 14/03/2022 e 21/03/2022. 

 


