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Prof. Marcelo
LISTA DE EXERCÍCIOS – ECONOMIA BRASILEIRA – AULA 1
Julgue (C ou E) os itens a seguir:
1. (CESPE/CACD/2008).Empréstimos de consolidação da dívida externa com banqueiros estrangeiros
contribuíram para a manutenção de uma taxa cambial relativamente estável durante a Primeira
Guerra Mundial, embora em um nível médio de paridade abaixo daquele em vigor no período 19061913, que antecedeu a Guerra.
2. (CESPE/CACD/2009). Há consenso ente os historiadores econômicos a respeito dos efeitos
favoráveis do encilhamento sobre a indústria brasileira.
3. (CESPE/CACD/2009). A produção industrial cresceu significativamente entre os anos 1915 e 1917 a
despeito das dificuldades enfrentadas, pelo país, na importação de máquinas e equipamentos, em
razão da Primeira Guerra Mundial.
4. (CESPE/CACD/2010).A reforma monetária promovida por Rui Barbosa resultou em intenso processo
de especulação financeira, obrigando o governo de Deodoro da Fonseca a adotar um conjunto de
medidas conhecido como encilhamento.
5. (CESPE/CACD/2008). A crise de 1929 proporcionou maior influxo de investimentos estrangeiros no
Brasil.
6. (CESPE/CACD/2008). Na República Velha, a desvalorização cambial usada para proteger, em moeda
nacional, os lucros do setor cafeeiro repassava, por meio da inflação, ao conjunto da sociedade as
perdas do setor cafeeiro, o que resultou no que Celso Furtado denominou de socialização das
perdas.
Resolva as seguintes questões:
7. (CESPE/CACD/2003).A análise do processo histórico de formação da economia brasileira é
importante para o entendimento dos problemas econômicos do Brasil. Com relação a esse assunto,
julgue os seguintes itens.

1. Contrariamente aos EUA, onde a dificuldade de importar manufaturas criou, desde cedo,
a necessidade de fomentar a produção interna, na economia açucareira no Brasil, o fluxo de
renda se estabelecia entre a unidade produtiva e o exterior, restringindo o crescimento do
setor industrial.
2. A redução do preço dos alimentos e dos animais de transporte nas regiões vizinhas,
decorrente da lucratividade elevada e da mobilidade da empresa mineira, constituiu parte
importante da irradiação dos benefícios econômicos da mineração.
3. O desenvolvimento da economia cafeeira no final do século XIX foi possível sem a
existência de movimentos demográficos, em virtude do acentuado crescimento
populacional observado no conjunto dos estados que compunham a região cafeeira.
4. No início do século XX, as exportações, ao viabilizar as importações que constituíam a
base do consumo interno, determinavam o ritmo de expansão da economia brasileira.

8. (CESPE/CACD/2004).O estudo da formação da economia brasileira é relevante para a compreensão
da situação econômica atual. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.

1. O modelo agroexportador que predominou na economia brasileira durante o período
1900-1930 caracterizou-se pela existência de taxas elevadas de crescimento populacional,
decorrente dos fluxos migratórios, e de taxas baixas de crescimento e volatilidade da
produção.
2. Na visão de Celso Furtado, contrariamente ao que ocorreu no setor açucareiro, cujas
decisões de produção e comercialização eram dissociadas, na economia cafeeira, os
interesses da produção e do comércio estiveram entrelaçados em razão de a vanguarda do
café ser formada por empreendedores com experiência comercial, situação que permitiu ao
país tirar proveito da expansão do comércio mundial.
9. (CESPE/CACD/2008).A crise deflagrada nos Estados Unidos da América no último trimestre de 1929
afetou as políticas econômicas implementadas e o desempenho da economia brasileira. Acerca
desse tema, julgue (C ou E) os itens seguintes.
1. A queda de renda nos Estados Unidos da América reduziu proporcionalmente a quantidade
demandada de café brasileiro e provocou redução no volume de exportações brasileiras desse
produto.
2. Os efeitos da crise mundial sobre o comércio externo brasileiro não permitiram ao Governo
Provisório qualquer interferência no mercado cambial brasileiro.
3. No Brasil, a manutenção de uma política de defesa do setor cafeeiro, a despeito das alterações
introduzidas em sua implementação na década de 1930, contribuiu para minorar os efeitos
adversos da crise de 1929 sobre a renda nacional.
4. Durante o período de recessão mundial, as atividades voltadas para o mercado interno
brasileiro não cresceram, dada a inexistência de capacidade ociosa para o aumento da
produção, entre outras condições desfavoráveis.
10. (CESPE/CACD/2009/3ª Fase). De uma perspectiva neoclássica ou marginalista do mercado de
trabalho (em que famílias e firmas maximizam respectivamente a utilidade e o lucro, sujeitas a
restrição orçamentária e a uma tecnologia de produção com rendimentos marginais
decrescentes),explique como podem ser definidos os seguintes elementos:

a) demanda por trabalho;
b) oferta de trabalho;
c) salários reais e nível de emprego.
Em Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado observa os impactos diferenciados da
abolição da escravatura nas diversas regiõeseconômicas do Brasil. Em relação à atividade
cafeeira, afirma o seguinte:
A situação favorável, do ponto de vista das oportunidades de trabalho, que existia na região
cafeeira, valeu aos antigos escravosliberados salários relativamente elevados. Com efeito,
tudo indica que na região do café a abolição provocou efetivamente umaredistribuição da
renda em favor da mão-de-obra. Sem embargo, essa melhora na remuneração real do
trabalho parece haver tidoefeitos antes negativos que positivos sobre a utilização dos
fatores. [...] Dessa forma, uma das consequências diretas da abolição, nasregiões em mais
rápido desenvolvimento, foi reduzir-se o grau de utilização da força de trabalho.
Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. 22. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1987, p. 140.
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d) Com base em seus conhecimentos sobre mercado de trabalho, explique os argumentos
apontados por Furtado para a situaçãodescrita acima.
11. (CESPE/CACD/2012/3ª Fase).Em capítulo de seu Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado
critica as interpretações que enfatizam a ausência de uma política governamental protecionista
como causa do atraso relativo, na primeira metade do século XIX, da industrialização brasileira em
relação à dos Estados Unidos:

“As observações anteriores põem em evidência as dificuldades criadas indiretamente, ou
agravadas, pelas limitações impostas ao governo brasileiro nos acordos comerciais com a
Inglaterra firmados entre 1810 e 1827. Sem embargo, não parece ter fundamento a crítica
corrente que se faz a esses acordos, segundo a qual eles impossibilitaram a industrialização
do Brasil nessa etapa, retirando das mãos do governo o instrumento do protecionismo.
Observando atentamente o que ocorreu na época, comprova-se que a economia brasileira
atravessou uma fase de fortes desequilíbrios (...). Se se houvesse adotado, desde o começo,
uma tarifa geral de 50% ad valorem, possivelmente o efeito protecionista não tivesse sido
tão grande como resultou ser com a desvalorização da moeda”.
Celso Furtado. Confronto com o Desenvolvimento dos Estados Unidos, cap. XVIII. In: Formação Econômica do Brasil.

Com base nas teses de Celso Furtado, disserte sobre outros fatores responsáveis pelo
relativoatraso brasileiro.
12. (CESPE/CACD/2006/3ª Fase).Um exemplo de política realizada com a participação dos estados da
Federação foi o acordo de Taubaté, de 1906. Em que consistia esse acordo e qual a sua
consequência sobre a produção cafeeira nacional?
13. (CESPE/CACD/2007/3ª Fase). Recorde seus estudos sobre noções de Economia Internacional e
formação da economia brasileira. Ao comentar “a grande depreciação cambial do último decênio do
século XIX, provocada principalmente pela expansão creditícia imoderada do primeiro governo
provisório (...)”, Celso Furtado nota que o governo Campos Salles (1898–1902) “adotou pela
primeira vez no Brasil um conjunto de medidas econômico-financeiras coordenadas e visando a um
objetivo definido, que era reduzir a pressão sobre a balança de pagamentos e a restabelecer o
crédito exterior do governo” (p.172).

a) Em momentos de pressão inflacionária, credores internacionais tendem a associar a
concessão de novos créditos à implementação de políticas monetárias restritivas, bem
como à adoção de medidas de ajuste fiscal. Discuta a racionalidade subjacente a essa
tendência e mostre como ela se coaduna com a avaliação de Furtado.
b) Discuta a postura dos credores internacionais no contexto da concessão do fundingloan
de 1898.
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C (resposta no final do 3º parágrafo da pág. 41 do “A Ordem do Progresso”)
E
C
E
E
C
C–E–E–C
E–C
E–E–C–E
Ver Guia de Estudos 2010.
Ver Guia de Estudos 2013
Ver Guia de Estudos 2007.
Ver Guia de Estudos 2008.
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