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Planos de Estabilização



2005 - QUESTÃO 11

• Entre os fatores que determinaram o fracasso do Plano Cruzado 
incluem-se: 

0) a contração do comércio internacional

1) a distorção da estrutura dos preços relativos

Falso: período de taxas relativamente elevadas de crescimento da
economia mundial, contribuindo para a expansão do comércio
internacional.

Verdadeiro: o congelamento foi realizado sem que antes houvesse
qualquer mecanismo que contribuísse para equilibrar os preços
relativos.



2) a elevação de impostos indiretos
Verdadeiro (+ -)
▪ houve um aumento de impostos indiretos no cruzadinho (junho –

86). Novos impostos indiretos para a gasolina e automóveis
(seriam restituídos após três anos).

▪ Impostos não restituíveis sobre a compra de moeda estrangeira
para viagens e passagens aéreas.

▪ Os aumentos do cruzadinho foram expurgados do índice oficial
de inflação.

▪ No cruzado II (21-11-86), foram criados impostos indiretos sobre
automóveis, cigarros e bebidas, além de aumentos nas tarifas de
energia elétrica, telefones e tarifas postais.

▪ Houve nova tentativa de expurgos, que não foi aceita.
▪ Alguns economistas alegam que a elevação de impostos e tarifa

teriam sido importantes determinantes para o fim do plano.



3) a escassez dos fluxos de financiamento internacional

4) a persistência dos desequilíbrios nas contas públicas.

Verdadeiro (+ -): a escassez de fluxos de financiamento
internacional dificultava o financiamento do déficit em conta
corrente crescente, mas não foi um fator decisivo para o fracasso do
plano.

Verdadeiro: a combinação de preços públicos defasados com o
descontrole dos gastos governamentais serviram para deterioração
das contas fiscais.



2005 - QUESTÃO 12
• Na segunda metade da década de 1980 e nos primeiros anos da

década de 1990 foram implementados diversos planos de
combate à inflação. Sobre estes, é correto afirmar:

0) O Plano Cruzado foi formulado sob a concepção de que a
inflação brasileira era basicamente de natureza “inercial”.

1) A manutenção de taxas de juros elevadas foi um dos
instrumentos de controle de demanda utilizado pelo Plano
Cruzado.

Verdadeiro

Falso:
▪ dada a tese de inflação inercial, as políticas fiscal e monetária

foram expansionistas durante o plano cruzado.
▪ As taxas reais de juros caíram e, em vários momentos, foram

negativas.



2) Uma das diferenças entre os planos Bresser e Cruzado foi a
ênfase do primeiro sobre o controle do déficit público.

3) Ao contrário dos planos Cruzado e Bresser, o Plano Verão não
estabeleceu o congelamento de preços e salários.

4) O impacto recessivo do Plano Collor foi atenuado graças ao
desempenho das exportações.

Verdadeiro: a concepção do plano Bresser era de que a inflação era
inercial e de demanda, o que requeria o controle do déficit público
além da necessidade de desindexação. Entretanto, o ajuste fiscal
não foi implementado.

Falso: estabeleceu um congelamento por tempo indeterminado.

Falso: o crescimento das exportações foi negativo. Lembre-se que,
em função do confisco, o cruzeiro se valorizou.



2005 - QUESTÃO 14
• Com relação ao Plano Real e seus impactos sobre a economia, é

correto afirmar que:

0) A utilização da Unidade Real de Valor (URV) como indexador de
preços e contratos visava a estimular a convergência de
expectativas dos agentes econômicos com respeito à inflação.

• 1) Com a introdução da nova moeda o governo optou por uma
política de câmbio fixo como forma de garantir a estabilidade de
preços.

Verdadeiro: a URV era um indexador formado pela média de três
índices de preços e serviu para equilibrar os preços relativos antes
da troca de moeda e para estimular a convergência de expectativas
inflacionárias.

Falso: a taxa de câmbio flutuou durante o início do Plno Real. Após
um breve período de flutuação o Banco Central passou a
administrar a taxa de câmbio (mini bandas muito estreitas, que se
assemelhavam a um sistema de câmbio fixo.)



2) Os limites fixados para a expansão da base monetária quando
da introdução do Real mostraram-se adequados à demanda por
moeda.

3) Em comparação com o regime de bandas cambiais vigente até a
desvalorização de 1999, o estabelecimento do sistema de metas
inflacionárias aumentou a necessidade de se manter um volume
elevado de reservas.

Falso:
▪ as metas fixadas estouraram três vezes até serem abandonadas.
▪ A redução da inflação aumenta a demanda por moeda

(remonetização). É muito difícil prever a magnitude desse
aumento.

Falso: o regime de metas para a inflação foi adotado após a
flexibilização do regime de câmbio. Com câmbio flexível,
teoricamente, o Banco Central precisa de um volume menor de
reservas internacionais.



4) A falta de um ajuste fiscal de caráter permanente pode ser
apontada como uma das fragilidades da economia sob o Real.

Verdadeiro:
▪ durante o primeiro mandato de FHC o déficit nominal foi da

ordem de 6,2% a.a. em média.
▪ Durante o período, a relação dívida/PIB aumentou muito.



2006 - QUESTÃO 12
• No que tange à condução do Plano Real, pode-se afirmar:

0) foram estabelecidas, no início do Plano, metas restritivas de
expansão monetária e de crédito, que foram mantidas e
sistematicamente perseguidas nos anos seguintes.

1) houve sobrevalorização da taxa nominal de câmbio nos meses
iniciais de existência da nova moeda, conjugada a uma ampla
abertura externa. Isto teve efeito imediato sobre os preços ao
consumidor dos bens comercializáveis, contendo-se o ímpeto da
inflação.

Falso: as metas monetárias foram abandonadas três meses após o
lançamento do plano. Quanto as metas de expansão do crédito, elas
nunca existiram.

Verdadeiro: abertura comercial combinada com valorização do Real
ajudou a conter a inflação através da pressão exercida sobre os
preços dos bens comercializáveis.



2) a sobrevalorização do câmbio gerou uma piora na balança
comercial.

3) o aumento de reservas resultante do forte ingresso de capitais
no início do Plano não gerou impacto sobre a dívida pública.

4) a “crise russa” e suas consequências modificaram o perfil da
dívida mobiliária federal, com o aumento da participação de
títulos públicos pós-fixados.

Verdadeiro: a BC foi superavitária em 1994 (US$ 10,4 bi) e deficitária
em 1995 (-US$ 3,5 bi). O déficit continuou a crescer, atingindo US$
6,6 bi em 1998.

Falso: a entrada de capitais no início do plano, decorrente do
diferencial de juros, levou o Bacen a esterilizar esses recursos,
elevando a dívida pública.

Verdadeiro: o temor de uma desvalorização do real e seu impacto
sobre a taxa de inflação fez com que os agentes econômicos
passassem a demandar mais títulos com correção cambial e mais
títulos pós-fixados.



2006 - QUESTÃO 13
• Em relação à fase I do Plano Real, que se estendeu de julho de

1994 a janeiro de 1999, é correto afirmar que:

0) o Plano Real foi bem sucedido no combate à inflação, que era
de 45% ao mês em junho de 1994 e chegou a 1,7% ao ano, em
1998.

1) as crises do México, da Ásia e da Rússia obrigaram o governo a
elevar a taxa de juros para evitar a fuga de capitais, deprimindo a
demanda interna.

2) a política econômica contribuiu para a redução da taxa de
desemprego aberto.

Verdadeiro

Verdadeiro

Falso: a taxa de desemprego não aumentou até 1995. A partir daí, a
taxa de desemprego aumentou em todos os anos do Plano Real.



3) a abertura comercial, combinada com a sobrevalorização da
taxa de câmbio, contribuiu para a geração de elevados superávits
na balança comercial.

4) ocorreu uma deterioração dos indicadores de endividamento,
tanto o externo como o público.

Falso: após o superávit comercial de 1994, nos anos seguintes a
balança comercial apresentou déficit durante todo o período do
Plano Real (94 – 98).

Verdadeiro:
▪ durante o período o Brasil apresentou déficits em conta

corrente, aumentando assim o passivo externo líquido.
▪ Durante o período o Brasil apresentou déficits nominais da

ordem de 6,2% a.a. (média do período 95-98), aumentando
assim a DLSP. Como a taxa de crescimento do PIB foi inferior a
6,2% a.a. (em média), a relação dívida/PIB também aumentou.



2007 - QUESTÃO 12 
• A respeito dos objetivos e da execução dos planos de combate

à inflação da segunda metade da década de 1980, é correto
afirmar que:

0) ao contrário do Plano Cruzado, o Plano Bresser autorizou
diversos aumentos de preços públicos e de preços administrados
antes de decretar o congelamento.

Verdadeiro (Falso): as tarifas públicas foram aumentadas antes do
congelamento do Plano Bresser, mas antes do Cruzado a tarifa de
energia elétrica foi aumentada em 20%. De qualquer forma,
algumas tarifas de serviços públicos foram congeladas em
patamares bastante defasados, impactando sobre o déficit público.



1) o aumento do superávit comercial foi uma das causas do
fracasso do Plano Cruzado, em virtude do impacto monetário
da acumulação de reservas cambiais.

2) a proposta de moeda indexada foi inicialmente implementada
pelo Plano Verão, embora tivesse êxito apenas durante o Plano
Real.

Falso: houve queda do superávit comercial (US$ 12,5bi em 1985
para US$ 8,3 bi em 1986), com queda nas exportações (câmbio
valorizado) e aumento das importações (escassez, por conta do
congelamento).

Falso: a proposta de moeda indexada foi adotada somente no
plano real, através da URV (com algumas modificações).



3) o Plano Bresser foi o primeiro plano heterodoxo a rejeitar o
recurso ao congelamento de preços, preferindo recorrer à
criação de uma moeda indexada.

4) uma das causas do fracasso do Plano Cruzado foi o impacto
inflacionário do regime de flutuação livre do câmbio ao longo de
sua implementação.

Falso: o Plano Bresser congelou os preços por três meses,
substituindo o congelamento posteriormente por um sistema mais
flexível, onde existiam reajustes mensais pelo IPC dos três meses
anteriores.

Falso: o câmbio foi congelado no início do plano. Houve uma
pequena correção em outubro de 1986 (1,8%), quando foi
anunciada uma política de minidesvalorizações eventuais, de forma
a preservar uma determinada relação câmbio-salário.



2008 - QUESTÃO 11
• A respeito dos planos de combate à inflação adotados entre

1986 e 1994, é correto afirmar:

0) a abertura financeira de 1992 auxiliou o Plano Real, ao permitir
a acumulação de reservas e ao promover a gradual desvalorização
da moeda nacional antes do plano de estabilização.

1) o aumento do saldo comercial em 1986 prejudicou o Plano
Cruzado, devido ao impacto monetário que resultou da elevação
das reservas cambiais.

Verdadeiro: a maior abertura financeira permitiu um crescimento
das reservas internacionais, fator fundamental para o período em
que a taxa de câmbio foi administrada pelo Banco Central.

Falso: durante o ano de 1986 as reservas internacionais se
reduziram, por conta da elevação do déficit em conta corrente e da
redução da entrada de capitais. Em 1985 as reservas somavam US$
11,6 bilhões, caindo para US$ 6,8 bilhões em 1986.



2) para reduzir os desequilíbrios distributivos decorrentes do
congelamento de preços, o Plano Bresser instituiu a Unidade de
Referência de Preços (URP).

3) o Plano Real postergou crises cambiais que prejudicaram outros
programas de estabilização ao definir uma taxa de câmbio
compatível com superávits comerciais.

4) fiel à propalada aversão do então Ministro da Fazenda a
congelamentos, o Plano Verão preferiu recorrer à contração da
oferta de moeda para combater a inflação.

Verdadeiro: a URP foi criada no plano Bresser para corrigir os
salários e fornecer teto de preços em linha com a política de
congelamento.

Falso: após um breve período de flutuação, onde o real se valorizou
nominalmente, a taxa nominal de câmbio foi administrada durante
quase todo o plano, mantendo o câmbio real valorizado. Com isso, a
balança comercial, assim como a conta corrente, apresentaram
deterioração durante o período.

Falso: o plano verão adotou um congelamento por tempo
indeterminado.



2009 - QUESTÃO 10
• O Plano Cruzado, implementado pelo governo Sarney em 1986,

se caracterizou por:

0) grande crescimento da demanda, a despeito da adoção de uma
política monetária e fiscal restritiva.

1) fazer uso do congelamento de preços e salários, adotando uma
nova moeda atrelada à ORTN.

2) considerar, em sua formulação inicial, que não existiam pressões
de demanda que justificassem as elevadas taxas de inflação
verificadas na economia brasileira naquele momento.

Falso: as políticas monetária e fiscal foram expansionistas durante o
período.

Falso: a proposta de criar uma nova moeda indexada atrelada à
ORTN (proposta “Larida” – 1984) não foi aplicada durante o Plano
Cruzado.

Verdadeiro: o diagnóstico era de que a inflação era puramente
inercial.



3) utilizar uma mesma regra de conversão para preços e salários,
quando da troca de moedas: do cruzeiro para o cruzado.

4) adotar “choque heterodoxo” como caminho de combate a
inflação, em detrimento da proposta de adoção de uma “moeda
indexada”.

Falso: os preços foram convertidos pelos seus valores vigentes em
28/2/1986, enquanto os salários foram convertidos pela média dos
últimos 6 meses, mais um abono de 8% (16% no caso do salário
mínimo), sendo então congelados.

Verdadeiro: a proposta do “choque heterodoxo”, lançada por
Francisco Lopes, foi adotada durante o plano cruzado.



2009 - QUESTÃO 11
• Depois de várias tentativas fracassadas, implementou-se, no

governo Itamar Franco, um plano de estabilização bem sucedido.
No que se refere ao Plano Real, pode-se afirmar que:

0) havia a intenção inicial de fixar limites para a expansão da oferta
da nova moeda, o Real, que acabaram não sendo cumpridos;

1) enfrentou a dimensão inercial da inflação por intermédio da
criação da URV – que se constituiu numa espécie de
superindexador;

Verdadeiro: a terceira fase do Plano Real foi iniciada com a fixação
de metas monetárias, que foram descumpridas e, após três meses,
abandonadas.

Verdadeiro



2) juntamente com a abertura comercial, a política cambial
adotada a partir da criação do Real foi decisiva no combate à
inflação;

3) da mesma forma que na época do Plano Cruzado, a estratégia
de combate à inflação do Plano Real não pôde contar com liquidez
nos mercados financeiros internacionais;

Verdadeiro: a liquidez internacional no início do plano (e no
momento anterior a sua implementação) permitiu o acúmulo de
reservas internacionais, que foram importantes para garantir a
estratégia da âncora cambial, fundamental para o sucesso do plano.

Falso: por ocasião do Plano Cruzado, os mercados internacionais
ainda viviam sob um ambiente de restrição de recursos para a
América Latina que se seguiu à moratória Mexicana de 1982. A partir
de 1990, com a adesão ao Plano Brady, pelos países latino-
americanos, houve retorno dos fluxos de capitais para a região. O
Brasil aderiu em 1994, o que contribuiu para o ingresso de recursos.



4) a valorização cambial e a conseqüente queda das exportações
foi o fator que mais contribuiu para os saldos negativos da
balança comercial nos primeiros anos do Plano.

Falso: o principal determinante foi o aumento das importações.



2010 - QUESTÃO 11
• Os planos heterodoxos de combate à inflação, adotados na

década de 1980, tiveram em comum os seguintes aspectos:

0) privilegiaram o combate à inflação de demanda, provocada
pelos sucessivos déficits públicos do Governo Sarney;

1) apoiaram-se, pelo menos parcialmente, na teoria da inflação
inercial para justificar suas estratégias de combate à inflação;

Falso:
▪ A principal característica desses planos está no diagnóstico de

inflação inercial, embora nos Planos Bresser e Verão já existisse
um diagnóstico de inflação inercial e de demanda.

▪ A política do “feijão com arroz” , embora não seja caracterizada
como um plano, foi a única com um diagnóstico de inflação
puramente de demanda.

Verdadeiro: o diagnóstico de inflação inercial é justamente o que
caracteriza os planos como heterodoxos.



2) congelaram a taxa de câmbio, o que contribuiu para a crise do
balanço de pagamentos, mesmo que a conjuntura fosse de grande
liquidez internacional;

3) implementaram congelamentos de preços e salários;

4) foram precedidos por ajustes fiscais e maxidesvalorizações
cambiais.

Falso: o congelamento da taxa de câmbio ocorreu durante os Planos
Cruzado e Verão (nesse caso, após uma desvalorização de 18%).

Verdadeiro

Falso: a desvalorização ocorreu antes dos Planos Bresser e Verão.
Quanto ao ajuste fiscal, não foi característica, por exemplo, do Plano
Cruzado.



2011 - QUESTÃO 11 
• Sobre os planos de combate a inflação das décadas de 1980 e

1990, é correto afirmar:

0) As aberturas comercial e financeira, as privatizações, a
apreciação cambial e a adoção de elevadas taxas de juros reais
foram peças-chave na condução do Plano Real.

1) A utilização da moeda indexada no Plano Cruzado tinha como
objetivo combater a inflação inercial.

Verdadeiro:
▪ O sucesso da âncora cambial pressupõe maior abertura comercial

e financeira.
▪ A média da Selic no período foi de 21%.
▪ Quanto as privatizações, é questionável a sua contribuição para a

estabilização.

Falso: o Plano Cruzado não fez uso da moeda indexada.



2) O Plano Real, até os efeitos da crise do México, possibilitou
período de crescimento do nível da atividade econômica causado,
dentre outros motivos, pelo incentivo ao consumo decorrente da
queda da taxa nominal de juros das aplicações financeiras,
principalmente dos pequenos poupadores.

3) A execução do Plano Bresser, quando da adoção do
congelamento, foi facilitada pela existência de simetria entre os
preços relativos.

4) Ao contrário da década de 1980, uma condição externa
favorável ao sucesso do Plano Real foi a facilidade de tomar
financiamento nos mercados internacionais.

Verdadeiro: a taxa de crescimento começou a ser reduzida de
maneira significativa após a crise asiática, onde a combinação de
elevadas taxas de juros e câmbio apreciado se fez sentir.

Falso: essa foi uma característica do Plano Real.

Verdadeiro: questão já discutida anteriormente.



2012 -QUESTÃO 11
• A respeito dos planos de estabilização inflacionária a partir de

1986, é correto afirmar que:

0) todos os planos de estabilização que recorreram ao
congelamento de preços procuraram fixar a taxa de câmbio
nominal, mas foram prejudicados pela escassez de financiamento
externo voluntário.

1) o aumento da demanda interna durante o Plano Cruzado reduziu
excedentes exportáveis na indústria de transformação (sobretudo
em alguns ramos de insumos intermediários), o que contribuiu para
diminuir o saldo da balança comercial e dificultou o uso da taxa de
câmbio para controlar a inflação.

Falso: durante o Plano Bresser foram realizadas minidesvalorizações
cambiais e durante o Plano Collor a taxa de câmbio foi flutuante.

Verdadeiro: a combinação de câmbio valorizado e aquecimento da
demanda reduziu o saldo comercial.



2) a grande entrada de capitais externos em 1994 foi essencial
para a política cambial usada pelo Plano Real como instrumento
anti-inflacionário, embora provocasse expansão dos meios de
pagamento.

3) o recurso ao congelamento de preços modificava os preços
relativos e induzia pressões para remarcações de preços que, uma
vez liberadas, inviabilizavam o controle da inflação.

4) depois de 1994, o equilíbrio da conta de transações correntes
sustentou a política cambial do Plano Real até 1999, apesar das
fugas de capital que a ameaçaram em 1995 e 1997, depois das
crises cambiais do México e da Ásia.

Verdadeiro (falso): a entrada de capitais foi, em grande parte,
esterilizada, tendo impacto dobre a dívida pública e não sobre os
meios de pagamento.

Verdadeiro: perfeita.

Falso: a conta corrente se deteriorou durante todo o período.



2012 - QUESTÃO 12
• Na década de 1980, a hipótese da “inflação inercial” ganhou

adeptos no Brasil. A respeito desta hipótese e das proposições
para combater a inflação, é correto afirmar que:

0) de acordo com os defensores da hipótese, variações na base
monetária e na demanda agregada seriam mais importantes para
explicar as mudanças de patamar da inflação do que choques de
custo, especialmente no início da década de 1980.

Falso: a inflação inercial decorre de cláusulas de reajustes que
reproduzem a inflação passada. A inércia inflacionária, em última
análise, resulta da inflação de custos associada a uma situação de
conflito distributivo. De acordo com Arida e Resende, os choques de
custos vividos desde o final dos anos 70 teriam elevado o patamar da
inflação sucessivamente.



1) de acordo com os defensores da hipótese, a inflação tenderia a
permanecer alta mesmo depois que o motivo original da elevação
desaparecesse.

2) alguns de seus críticos afirmavam que havia uma tendência de
aceleração da variação de preços em meio à crise da dívida
externa e as políticas de ajuste, por causa da grande incerteza
acerca, sobretudo, das taxas de câmbio e juros.

Verdadeiro: segundo a ideia de inércia inflacionária os choques são
incorporados a tendência, reproduzindo-se ao longo do tempo.

Verdadeiro: segundo alguns autores, choques sobre o câmbio e juros,
em um ambiente marcado pelo conflito distributivo, explicariam a
aceleração da inflação.



3) todos os teóricos da “inflação inercial” desaconselhavam o
recurso a congelamentos de preços e salários como meio de
combater a tendência inercial.

4) de acordo com os defensores da hipótese, a indexação dos
reajustes de preços à inflação passada impediria a estabilidade de
preços, mas não a estabilidade da taxa de inflação, na ausência de
novos choques.

Falso: não existia um consenso; existiam propostas, como a do
choque heterodoxo e a do pacto social.

Verdadeiro: na ausência de novos choques de oferta a inflação
permaneceria no mesmo patamar.



2013 - QUESTÃO 12
• Com relação aos planos de combate à inflação (Cruzado, Bresser

e Verão) implementados na década de 1980, é correto afirmar:

0) A proposta de adoção de uma “moeda indexada” foi incorporada
pelo Plano Cruzado.

1) O Plano Bresser procurou desindexar os salários, ao contráriodo
Plano Cruzado, que adotara o gatilho salarial.

2) O Plano Bresser apontou o déficit público como uma das causas
da inflação, neste aspecto se afastando do diagnóstico inercialista
da inflação.

Falso: foi incorporada, com inovações, no Plano Real.

Falso: o cruzado buscava reduzir o grau de indexação dos salários, em
que pese o gatilho salarial.

Verdadeiro: somente nesse aspecto.



3) Sob a gestão do ministro Maílson da Nóbrega, o Plano Verão
determinou um congelamento de preços temporário e flexível, e
com regras de saída (prazo e indexador) claramente explicitadas.

4) Para suavizar inconsistências distributivas que prejudicaram
planos heterodoxos anteriores, o Plano Verão evitou elevações
nas tarifas públicas.

Falso: congelamento por tempo indeterminado.

Falso: as tarifas foram elevadas antes do plano. Adicionalmente,
buscou-se um ajuste das contas públicas através do corte de gastos a
aumento das receitas, mas as medidas não foram aprovadas pelo
Congresso.



2014 - QUESTÃO 12
• Sobre os planos de combate à inflação das décadas de 1980 e

1990 pode-se afirmar:

0) a estratégia recessiva para combater a inflação nos primeiros
anos da década de 1980 contou tanto com políticas monetárias
como fiscais restritivas.

1) os Planos Collor, Cruzado e Verão tiveram como medidas
comuns o congelamento de preços, mas não a reforma monetária.

Verdadeiro

Falso: em todos os planos citados, houve a troca do padrão
monetário.



2) a URV, no Plano Real, foi utilizada como reserva de valor.

3) os planos anteriores ao Plano Real não tiveram êxito duradouro
devido, entre outras razões, à distorção dos preços relativos e à
falta de financiamento estrangeiro da dívida externa.

4) a apreciação cambial foi fundamental para o sucesso do Plano
Real, mas a deterioração resultante da conta de transações
correntes contribuiu para o ataque especulativo contra o Real, no
final de 1998.

Falso: a URV funcionava como unidade de conta.

Verdadeiro: principalmente em razão da distorção dos preços
relativos.

Verdadeiro



Atualidades



QUESTÃO 14 - 2013
• Durante a década de 1990, várias medidas de impacto

contribuíram para alterar o desempenho da economia brasileira
em variáveis relevantes como PIB, emprego e inflação. Pode-se
assinalar como verdadeiro:

0) Os gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P & D) cresceram,
em porcentagem do PIB, no início da década de 1990, em parte
como resultado da Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE).

1) O Governo Itamar Franco suspendeu o programa de
privatizações que tinha iniciado no Governo Collor.

Verdadeiro: a PICE teve um impacto positivo sobre os gastos em
P&D, no início da década de 90, que passaram de 0,5% do PIB em
1989 para 1,3% do PIB em 1994.

Falso: houve continuidade do processo, com a privatização de
importantes indústrias, com destaque para o setor siderúrgico.



2) Dentre as medidas de comércio exterior da primeira metade da
década de 1990, pode-se citar a adoção de política tarifária com
alíquotas crescentes, em parte para substituir o controle
quantitativo de importações, que praticamente foi abandonado.

3) A dívida externa bruta cresceu ao longo da década de 1990, ao
mesmo tempo em que as reservas internacionais mantiveram
tendência estagnada ou declinante.

4) Uma das consequências do Plano Real, verificável a partir de
1994 e nos anos imediatamente posteriores, foi o crescimento
maior das exportações relativamente ao das importações,
melhorando o desempenho da balança comercial.

Falso: o controle quantitativo foi abandonado, mas as tarifas de
importações foram decrescentes.

Falso: as reservas internacionais cresceram até 1996 e a dívida
externa cresceu até 1999.

Falso: como vimos, houve uma deterioração do saldo comercial e do
saldo em conta corrente até 1998.



QUESTÃO 15 - 2013
• Sobre o Plano Real e a economia brasileira no período posterior a

sua implantação, pode-se afirmar:

0) A queda da inflação nos anos posteriores ao Plano deveu-se mais
à queda de preços dos bens comercializáveis do que a dos bens não
comercializáveis.

1) A relação câmbio/salários cresceu na primeira metade da década
de 1990 e depois registrou uma tendência à estabilidade nos anos
finais da mesma década.

Verdadeiro: a valorização cambial contribuiu para o aumento do
preço dos não comercializáveis relativamente aos comercializáveis.

Falso: após o Plano Real houve uma queda contínua na relação
câmbio/salários.



2) O sistema de metas inflacionárias, adotado logo após o Plano
Real, baseou-se em experiências anteriores de países como França,
Austrália e Argentina.

3) A redução da inflação propiciou taxas de crescimento do PIB
sempre superiores a 1% ao ano entre 1995 e 1998.

4) O saldo das transações correntes entre 1994 e 1998 foi sempre
negativo.

Falso: Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido (Argentina jamais
utilizou o sistema de metas para a inflação).

Falso: a taxa de crescimento em 1998 foi 0,15%.

Verdadeiro.



QUESTÃO 14 - 2014
• Sobre a economia brasileira nas últimas duas décadas, pode-se

afirmar:

0) houve redução do percentual de pobres na população na década
de 1990, embora o número de pobres tenha aumentado entre 1990
e 1999.

1) o Programa de Aceleração do Crescimento ( PAC) definiu como
objetivo central a expansão dos investimentos em infraestrutura.

Falso: além da queda do percentual de pobres, houve queda do
número absoluto (58,1 milhões em 1990 contra 56,2 milhões em
1999.

Verdadeiro.



2) No quinquênio posterior a sua adoção, o Plano Real contribuiu
para a diminuição do déficit nas transações correntes do balanço
de pagamentos.

3) a carga tributária bruta em relação ao PIB manteve-se
relativamente estável nos primeiros anos após a adoção do Plano
Real, mas começou a crescer no final da década de 1990,
tendência esta que se manteve nos primeiros cinco anos do século
XXI.

4) o tipo de planejamento adotado na última década privilegia
aspectos de longo prazo, sem metas específicas para o curto e o
médio prazos.

Falso: como vimos, nossa CC apresentou sucessivos déficits até 1998.

Falso: cresceu durante todo o período.

Falso.




