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LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 7 – ECONOMIA BRASILEIRA
Julgue (C ou E) os itens a seguir:
1. (CESPE/CACD/2009). Nos anos 90 do século XX, em alguns países da América Latina, foram usadas
âncoras cambiais como instrumento de estabilização de preços.
2. (CESPE/CACD/2009). O diagnóstico da inflação que fundamentou o Plano Real atribuía a inflação
corrente à indexação da economia e eximia o desajuste das contas públicas de qualquer
responsabilidade nos aumentos de preços.
3. (ESAF/EPPGG/2009). A análise das causas da queda da inflação no período 1995/1998 no Brasil está
ligada à combinação dos seguintes elementos, exceto:
a) a fase de transição representada pelos quatro meses de convivência da população com a URV
(Unidade Real de Valor);
b) o papel de âncora cambial como balizador de expectativas;
c) o excepcional nível de reservas cambiais;
d) as baixas taxas de juros praticadas durante toda a segunda metade da década de 1990;
e) o maior grau de abertura da economia.
4. (ESAF/APO/2009). A partir de 1986, a economia brasileira passou por diversos planos de
estabilização. Sabendo-se que o Plano Real foi anunciado em junho de 1994, como plano de
estabilização da economia, indique a opção falsa com relação ao referido plano.
a) O Plano Real partiu do diagnóstico de que a inflação brasileira possuía um forte caráter inercial.
b) O ajuste fiscal visava equacionar o desequilíbrio orçamentário para os anos subsequentes e
impedir que daí decorressem pressões inflacionárias.
c) Foram criadas fontes temporárias de contenção fiscal, como a receita do Imposto Provisório
sobre Movimentações Financeiras (IPMF), depois transformado em contribuição (CPMF).
d) Em 1994, o governo criou um novo indexador, a Unidade Real de Valor (URV), cujo valor em
cruzados seria corrigido diariamente pela taxa de inflação.
e) O governo anunciou, junto com o plano, metas de expansão monetária bastante restritivas:
restringiu operações de crédito e impôs depósito compulsório de 100% sobre as captações
adicionais do sistema financeiro.
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