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__________________________________ 
Presidente 

UFAL 

PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA - PRESIDENTE 

COMISSÃO EXAMINADORA INSTITUIÇÃO 

PRESIDENTE Profa. Dra. Verônica Nascimento Brito Antunes UFAL 

ESPELHO DA PROVA DIDÁTICA 

PONTO SORTEADO 

Macroeconomia Fechada. 

CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO 

1. Domínio do tema

Máximo de 16 pontos (Edital nº 81-2021, pág. 14) 

- Desenvolvimento da teoria correspondente, a partir da descrição e explicação dos principais
aspectos de cada conceito mencionado;
- Adequação e profundidade do conteúdo a partir da sistematização do tema;
- Discussão, por meio de exposição de exemplos e casos práticos ou reais;
- Indicação de ações e caminhos para melhor compreensão do conteúdo: uso de expressões
algébricas e soluções gráficas;

2. Contextualização

Máximo de 10 pontos (Edital nº 81-2021, pág. 14) 

-Construção e análise dos conceitos baseada em referências bibliográficas que reflitam suficiente
fundamentação teórica;

- apresentação panorâmica das contribuições e críticas feitas aos principais modelos de explicação

do comportamento do consumidor;

3. Sequência lógica

Máximo de 12 pontos (Edital nº 81-2021, pág. 14) 

- Cumprimento de um plano de ensino, ou roteiro contendo a programação do que será
desenvolvido durante a aula;
- correlação do conteúdo aos objetivos da aula, à metodologia, às práticas (uso lógico de
exercícios) e conclusões, em etapas.

4. Linguagem adequada
ao nível do grupo

Máximo de 8 pontos (Edital nº 81-2021, pág. 14) 

- Uso adequado de terminologia técnica: descrições de funções, variáveis e expressões gráficas;
Clareza na comunicação: colocação e entonação de voz, ritmo, dicção, linguagem,

- Capacidade de argumentação.

- Clareza e Objetividade: explicitar objetivamente os principais aspectos do ponto sorteado.
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UFAL 

PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA – 2º EXAMINADOR 

COMISSÃO EXAMINADORA INSTITUIÇÃO  

2º Examinador (a) Prof. Dr. Dilson José de Sena Pereira UFAL 

ESPELHO DA PROVA DIDÁTICA 

PONTO SORTEADO 

Macroeconomia Fechada. 

CONTEÚDOS DA APRESENTAÇÃO 

1. Domínio do tema 

Espera-se do(a) candidato(a) o comprometimento em demonstrar domínio do tema que 
possibilite ao examinador compreender os principais elementos conceituais e teóricos que 
envolvem a Macroeconomia Fechada, dissertando sobre a demanda agregada, o multiplicador 
keynesiano, a determinação do produto, o modelo IS-LM e suas implicações nas políticas 
macroeconômicas. 
Em termos de Política Fiscal e Política Monetária, que enfatize as diferenças do curto prazo e do 
longo prazo na determinação do produto e nos efeitos das políticas macroeconômicas.  
É fundamental a utilização de linguagem adequada, ferramentas analíticas com a  utilização e  
exposição de formulações matemáticas e gráficos representativos das implementações das 
políticas macroeconômicas. 

2. Contextualização 

O(a) candidato(a) deverá contextualizar o tema a ser tratado em aula, de modo a esclarecer, 
dentre outros, pontos: 
- O que trata a macroeconomia; 
- Qual o caminho que a conduz a ser estudada em uma economia fechada; 
- Quais as limitações da economia fechada para uma análise da realidade. 

3. Sequência lógica 

Cumprimento de um plano de ensino (plano de aula) contendo a programação do que será 
desenvolvido durante a aula; em seguida discorrer uma apresentação/contextualização do tema 
Macroeconomia Fechada, apresentando os conceitos, as formulações teóricas e quantitativas, 
bem como as representações gráfica, apresentar políticas fiscal e monetária. Deve encerrar 
indicando referências e exercícios. 

4. Linguagem adequada 
ao nível do grupo 

O candidato deverá apresentar capacidade de se fazer entender, utilizar-se de frases claras, boa 
dicção, português correto e linguagem técnica apropria. O candidato deverá demonstrar que 
tem domínio do tema e capacidade de prender a atenção do público, apresentando uma postura 
dinâmica. Em caso de uso de recursos didáticos, o candidato deverá prezar pela síntese, 
evitando excesso de informações e leitura de textos/slides. 
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NOME DO CANDIDATO EXAM.1 EXAM. 2 MÉDIA FINAL

01 CAIO CESAR DE MELO - - -

02 DENIS FERNANDES ALVES 92,00 95,00 93,50

03 EDSON RAMOS DE MEDEIROS - - -

04 LUCAS DAVID RIBEIRO REIS - - -

05 ROMULO BATISTA SALES 84,50 85,50 85,00

06 SILVIA PATRÍCIA DA SILVA DUARTE 83,00 93,00 88,00

07 VALBER GREGORY BARBOSA COSTA BEZERRA SANTOS - - -

Presidente:

2º Examinador(a):

Fiscal:
Prof. Dr. Anderson Moreira Aristides dos Santos
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QUADRO DE NOTAS - PROVA DIDÁTICA - AMPLA CONCORRÊNCIA

Maceió- AL, 08 de Abril de 2022.

Profa. Dra. Verônica Nascimento Brito Antunes

Prof. Dr. Dilson José de Sena Pereira


