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LISTA DE EXERCÍCIOS – ECONOMIA BRASILEIRA – AULA 2
Julgue (C ou E) os itens a seguir:
1.
(CESPE/CACD/2008). No Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, a introdução de uma
política de câmbio flexível e a suspensão de qualquer controle de importação provocaram significativa
desvalorização cambial da moeda nacional.
2.
(CESPE/CACD/2009). A desvalorização cambial provocada pela crise de 1929 encareceu as
importações de máquinas e equipamentos, o que resultou em declínio considerável da produção da
indústria brasileira na década de 30 do século XX.
3.
(CESPE/CACD/2008). No imediato pós-guerra, a política econômica adotada pelo governo Dutra
foi marcada por políticas fiscais e monetárias mais flexíveis conjugadas com políticas mais restritivas
para o comércio exterior.
4.
(CESPE/CACD/2010). O Plano SALTE foi adotado por Getúlio Vargas, no seu período de governo,
com o objetivo de fomentar o desenvolvimento nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia.
Resolva as seguintes questões:
5.
(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.

A intensificação do processo de concentração da industrialização brasileira no pós-guerra
explica-se, em parte, pela tendência de os salários monetários, corrigidos pela produtividade,
serem mais baixos na região mais dinâmica, cujo centro era o estado de São Paulo, elevando,
assim, a rentabilidade das inversões e o crescimento da produção industrial nessa região.
6.
(CESPE/CACD/2009).Em Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado analisa os efeitos diretos
e indiretos da crise de 1929 sobre a economia brasileira. Segundo o autor, a política de defesa do setor
cafeeiro implementada no período teria favorecido a rápida recuperação da economia: “É, portanto,
perfeitamente claro quea recuperação da economia brasileira que se manifesta a partir de 1933 não se
deve a nenhum fator externoe sim à política de fomento seguida inconscientemente no país e que era
um subproduto da defesa dos interesses cafeeiros”.

Com relação à economia brasileira no período posterior à crise de 1929, assinale a opção que
apresenta afirmativa consistente com a análise de Celso Furtado acima resumida.
a) As alterações na política de defesa do setor cafeeiro introduzidas a partir da crise de 1929
tiveram como principal objetivo manter relativamente estável a demanda agregada pelos bens
produzidos internamente, evitando-se, assim, a acumulação de estoques indesejados e a
consequenteredução nos níveis de produção.
b) Dificuldades de importação associadas à conjuntura de crisenos países industrializados
impediram o crescimento daprodução industrial brasileira nos anos 30 do século
passado,retardando o processo de industrialização no Brasil.

c) A alta elasticidade-renda dos principais produtos brasileirosde exportação, associada à
recuperação dos paísesindustrializados, promoveu crescimento significativo dossaldos positivos
na Balança Comercial brasileira a partir de1936.
d) De acordo com Celso Furtado, a alta elasticidade-preço dademanda pelo café permitiu
aumento das receitas doscafeicultores, a despeito de queda substancial nos preços docafé.
e) Os efeitos da política de defesa dos cafeicultores sobre omercado cambial provocaram
aumento na demanda dosbrasileiros por bens produzidos internamente, incentivandoo
processo de substituição de importações na década de 30do século passado.
7.
(CESPE/CACD/2011).Celso Furtado, ao analisar o desenvolvimento brasileiro da primeira
metade do século XX, afirmou que houve um processo de articulação das distintas regiões do país em
um sistema com um mínimo de integração. De acordo com esse autor,

a) O processo de integração, subsequenteao de articulação,deveria ter-se orientado no sentido
de exportar produtos antesabsorvidos pelas regiões mais prósperas.
b) O processo de industrialização teve início em períodosdiferentes nas várias regiões
brasileiras, tendo-se dispersadofortemente principalmente no pós-guerra.
c) O fluxo de mão de obra da região de mais baixa produtividadepara outra região de
produtividade mais alta tendeu apressionar os níveis salariais desta última, que se
mantiveram,então, aquém da elevação da produtividade.
d) Os preços dos produtos essenciais eram relativamente baixosnas regiões de mais baixa
produtividade, o que resultou emsalários monetários relativamente baixos em função da
produtividade.
e) O rápido crescimento da economia cafeeira no período entre1880 e 1930
reduziusignificativamente as diferenças regionaisde renda per capita.
8.
(CESPE/CACD/2009/3ª Fase).Em Formação Econômica do Brasil, Celso Furtado defende a
seguinte tese:É [...] perfeitamente claro que a recuperação da economia brasileira, que se manifesta a
partir de 1933, não se deve a nenhum fator externo e sim à política de fomento seguida
inconscientemente no país e que era um subproduto da defesa dos interesses cafeeiros.
Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil. 22. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1987, p. 193.

Assim, Furtado atribui, em última instância, às políticas de proteção ao setor cafeeiro um papel
importante na determinação da trajetória do PIB nos anos trinta. Apresente os argumentos de
Furtado que fundamentam sua tese quanto aos seguintes aspectos:
a) os efeitos da crise de 1929 sobre os preços do café;
b) as principais causas da desvalorização cambial nos anos trinta; e
c) os fatores que propiciaram a recuperação da economia brasileira a partir de 1933.
9.
(CESPE/CACD/2011/3ª Fase).A despeito do desequilíbrio entre oferta e demanda de divisas
observado no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, o governo Dutra decidiu manter o câmbio fixo e
controlar administrativamente as importações. Segundo Celso Furtado, tal opção foi, em última
instância, benéfica ao setor industrial. A partir dessas informações, faça o que se pede a seguir.

- Indique os fatores que causaram o desequilíbrio no comércio exterior àquela época.
- Descreva a política de controle das importações implementada no governo Dutra.
- Explicite o argumento de Celso Furtado em relação ao benefício que a referida decisão
governamental gerou ao setor industrial.
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Ver Guia de Estudos 2010.
Ver Guia de Estudos 2012.
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