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                                  Plano de metas (1956/1961) é a crise do inicio dos anos 60 

1. (ANPEC 2009) Analisando-se a política econômica do Brasil nos anos anteriores ao governo militar, na primeira 
metade da década de 1960, pode-se assinalar que: 

Ⓞ houve tentativas de políticas de estabilização, inclusive com a adoção de políticas monetárias restritivas, com 
vistas ao combate a inflação; 

① a Instrução 204 da Sumoc, no governo de Jânio Quadros, valorizou o cruzeiro e representou uma crítica à 
existência de múltiplas taxas de câmbio; 

② a gestão de Moreira Salles, durante o gabinete de Tancredo Neves, caracterizou-se pela elaboração de programa 
consistente e detalhado, voltado quase exclusivamente para o combate à inflação, mas que não pode ser efetivado 
em virtude de resistências políticas; 

③ o Plano Trienal, em sua formulação, propôs, dentre outras medidas: redução do déficit público, retração do 
crédito e correção de preços defasados; 

④ a aceleração do processo inflacionário se deveu parcialmente a fatores de natureza política, como a insuficiente 
base de apoio do governo no Legislativo e a mudanças freqüentes na equipe econômica. 

2. (ANPEC – 2007) O Plano de Metas do Governo Kubitschek foi um dos pontos altos do processo de substituição 
de importações, tendo ensejado a constituição de uma estrutura industrial mais complexa e integrada que aquela até 
então vigente. As seguintes medidas foram adotadas pelo Plano de Metas: 

Ⓞ criação do Ministério do Planejamento, essencial para a coordenação do Plano, com Celso Furtado à frente; 

① direcionamento dos financiamentos do BNDE exclusivamente ao setor privado; 

② utilização do sistema de mérito na administração pública segundo proposta da Comissão de Estudos e 
Planejamento Administrativos; 

③ criação dos “grupos executivos”, que, de forma decisiva, subsidiaram as decisões do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico; 

④ reforma cambial, que teve por objetivos a desvalorização da taxa de câmbio e a unificação do mercado cambial. 

3. (ANPEC – 2005) Sobre a economia no Governo Kubitschek, é correto afirmar que: 

Ⓞ A condução da política econômica representou uma mudança em relação aos períodos anteriores na medida em 
que fez uma opção por uma estratégia desenvolvimentista desde o início. 

① A substituição de importações foi mais intensa nos setores de bens de capital e de bens de consumo duráveis. 

② A política cambial manteve o chamado “confisco cambial”, promovendo a transferência de renda do setor 
exportador para o setor industrial. 

③ O fato de o Plano de Metas ter estabelecido metas para a agricultura permitiu que este setor apresentasse taxas 
de crescimento similares às da indústria. 

④ O Programa de Estabilização Monetária de 1958, ao implementar o controle da expansão monetária, marcou 
uma mudança de rumos da política econômica até o final do governo JK. 

4. (ANPEC – 2005) Com relação ao período 1961-1964, é correto afirmar que: 

Ⓞ O Governo Jânio Quadros promoveu, por meio da Instrução 204 da SUMOC, uma desvalorização cambial. 

① As políticas monetária e fiscal do Governo Jânio Quadros tinham cunho contracionista. 
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② Durante o período parlamentarista de governo, o baixo crescimento econômico pode ser explicado pela política 
econômica restritiva, responsável pela queda da inflação verificada no período. 

③ O Plano Trienal continha um diagnóstico de inflação de demanda em sua formulação e propunha medidas de 
natureza gradualista para combatê-la. 

④ Apesar do fracasso no combate à inflação, o Plano Trienal possibilitou a elevação das taxas de crescimento 
econômico. 

                                                           PAEG  

1. (ANPEC – 2009) O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) desde sua divulgação provocou um 
debate acadêmico sobre seu caráter ortodoxo ou não, o qual dividiu os economistas. Ponderando-se os argumentos 
de ambos os lados, pode-se dizer que o plano: 

Ⓞ tendo contado como seus principais elaboradores economistas da tradição cepalina, contrariou a ortodoxia ao 
propor um conjunto de reformas institucionais e ao desconsiderar a oferta monetária como uma das principais 
causas da inflação; 

① divergiu da ortodoxia, dentre outros motivos, por admitir a possibilidade de convivência com a inflação; 

② se aproximou da ortodoxia por ter priorizado o controle da inflação, admitindo em sua formulação que o 
contexto inflacionário da época tornava incompatível a queda da inflação com manutenção do crescimento; 

③ se aproximou da ortodoxia ao admitir o déficit público como uma das causas básicas da inflação e ter 
implementado uma política que ao mesmo tempo reduziu a relação déficit público/PIB e diminuiu a participação da 
emissão de papel-moeda em seu financiamento; 

④ inspirou-se em modelos tidos como ortodoxos, ao admitir os salários como uma das variáveis causadoras da 
inflação e ao propor a não interferência governamental no mercado de trabalho, o que resultou em queda dos 
salários reais. 

2. (ANPEC – 2008) A respeito do Plano de estabilização e de reformas estruturais do governo Castelo Branco, são 
corretas as afirmativas: 

Ⓞ o Plano reintroduziu o regime de taxas fixas de câmbio, que vigorou até sua substituição pelo regime de 
minidesvalorizações, em 1968; 

① o combate à inflação foi facilitado pela redução das margens de lucro das empresas estatais; 

② a reforma financeira segmentou o sistema financeiro, por exemplo, separando bancos comerciais e bancos de 
investimento; 

③ a superação da crise cambial foi facilitada pelo controle das remessas de lucro de filiais de empresas 
estrangeiras; 

3. (ANPEC -2007)  A política salarial foi um dos pontos fundamentais do Programa de Ação Econômica do 
Governo Castello Branco (PAEG). A respeito da política salarial do PAEG são corretas as afirmativas: 

Ⓞ Tal política iniciou um processo de redução do salário mínimo real, que até então vinha se elevando. 

① Seus efeitos estenderam-se de imediato aos setores público e privado. 

② Não havia mecanismos de correção em caso de subavaliação do “resíduo inflacionário”. 

③ A despeito da queda do salário mínimo real, a redução da inflação operada a partir do PAEG permitiu que os 
salários reais médios da indústria se elevassem. 

④ A política salarial estabeleceu o princípio da anuidade dos reajustes. 
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4. (ANPEC – 2006) O PAEG teve dois eixos de ação. Um deles foi o eixo emergencial; o outro, o eixo de ações 
estruturais. Sobre o PAEG, são corretas as afirmativas: 

Ⓞ o Plano estabeleceu um rígido controle de tarifas e preços públicos, visando à obtenção de resultados mais 
rápidos no combate à inflação; 

① o diagnóstico que orientou as ações emergenciais foi de que a inflação, que se encontrava em processo de 
aceleração, decorria tanto de pressões de demanda, oriundas de gastos descontrolados do governo, quanto de 
custos, provocadas por  reajustes salariais acima dos aumentos de produtividade; 

② as ações estruturais focalizaram as condições de financiamento da economia; 

③ o plano reintroduziu o regime de taxas cambiais fixas e únicas que permaneceu até sua substituição pela política 
de minidesvalorizações em 1968; 

④ o plano preconizava ações de ampliação da base de financiamento da União. 

5. (ANPEC – 2005) Entre os principais problemas associados à crise de 1962-1967, incluem-se: 

Ⓞ a inadequação institucional; 

① a política monetária restritiva utilizada no Plano Trienal e no PAEG; 

② a capacidade ociosa então existente; 

③ o choque do petróleo; 

④ o esgotamento do dinamismo gerado pelo Plano de Metas. 

6. (ANPEC – 2005) Sobre o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), implementado pelo Governo 
Castelo Branco, é correto afirmar que: 

Ⓞ Esteve centrado no combate à inflação e por isto não estabeleceu metas de crescimento econômico. 

① Diagnosticou como causas da inflação o déficit público, a expansão do crédito às empresas e os reajustes 
salariais em proporção superior ao crescimento da produtividade. 

② Teve na política salarial um dos principais componentes da estratégia de combate à inflação, política essa que 
provocou a redução do salário-mínimo real. 

④ Propôs um conjunto de reformas institucionais que incluíam a reforma do sistema financeiro, do setor externo e 
do setor agrícola. 

7. (ANPEC – 2004) Nos anos que antecederam o golpe militar de 1964, a economia brasileira viveu um período de 
desaceleração do crescimento e de aceleração inflacionária. Sobre tal período, é correto afirmar que: 

Ⓞ a desaceleração do crescimento industrial deu-se mais intensamente nos setores de bens de consumo duráveis e 
de bens de capital, líderes da fase expansiva anterior; 

① a crise econômica do período foi atenuada pelos resultados positivos do setor externo da economia; 

② o superinvestimento do período do Plano de Metas é uma das causas apontadas na literatura para a 
desaceleração do crescimento industrial; 

③ segundo o diagnóstico do PAEG  (Governo Castelo Branco), a aceleração inflacionária do período decorreu, 
basicamente, da inelasticidade da oferta agrícola; 

④ o comportamento do produto foi negativamente afetado por políticas ortodoxas de combate à inflação. 

                                                                      Milagre 
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1. (ESAF – STN - AFC – 2008) Entre 1967 e 1973, o Brasil obteve elevadas taxas decrescimento econômico, de 
modo que o período ficou conhecido, no país, como o “período do milagreeconômico”; sobre este período, 
podemos afirmar que: 

a) apesar das taxas elevadas de crescimento econômico, não se pode dizer que o bem estar tenha melhorado no 
período, pois as taxas de crescimento populacional foram ainda superiores às do crescimento do PIB. 

b) o crescimento no período é explicado pelo mercado interno, especialmente pelos setores de bens de consumo 
durável; as exportações, por sua parte, apresentaram queda no período. 

c) a inflação, no período, apresentou forte aceleração, atingindo, no final do período, a taxa de 100% ao ano. 

d) a política monetária implementada por Delfim Netto, como Ministro da Fazenda, buscava ampliar as taxas de 
juros da economia, de modo a aumentar o rendimento dos poupadores e estimular o crescimento econômico. 

e) o crescimento econômico do período veio acompanhado de elevação da dívida externa do país, especialmente 
pela captação do setor privado. 

2. (ESAF TCU ACE – 2002) Sobre a época do milagre econômico (1968 - 1973) considere as três afirmações a 
seguir:  

I. Foi um período marcado por elevadas taxas de crescimento econômico sendo que os setores de bens de consumo 
duráveis e da construção civil estão entre os mais importantes em termos de crescimento econômico do período.  

II. Foi marcado pela redução do número de empresas estatais, iniciando-se ali o processo de privatização.  

III. Houve expansão do crédito doméstico destinado ao consumidor além da ampliação do endividamento externo 
do país. Considerando tais afirmações é correto dizer que:               

a) apenas I e III estão corretas               

b) apenas I e II estão corretas               

c) apenas II e III estão corretas               

d) apenas I está correta               

e) todas estão corretas 

3. (ESAF TCU AFC – 2002) O chamado "milagre brasileiro", período que vai de 1968 a 1973, não pode ser 
caracterizado por:              

a) altas taxas de crescimento econômico sustentadas por setores como o de bens de consumo duráveis e construção 
civil              

b) um crescimento elevado apesar da manutenção do controle de demanda agregada por parte do governo como 
forma de combater a inflação              

c) aproveitar-se inicialmente de capacidade ociosa existente na economia brasileira              

d) um crescimento do endividamento brasileiro feito principalmente por empresas privadas              

e) uma diversificação da pauta de exportações brasileiras 

4. (ANPEC – 2009) Podem ser associados ao período conhecido como “milagre econômico brasileiro” (1968-
1973): 

Ⓞ a adoção do sistema de “minidesvalorizações” cambiais; 
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① o aumento do grau de capacidade ociosa da economia ao longo do período, fruto do crescimento dos 
investimentos externos diretos; 

② o entendimento da equipe econômica que a inflação não era fundamentalmente de demanda, mas de custo; 

③ o incentivo governamental à concorrência no sistema bancário, como forma de diminuir a taxa de juros; 

④ tanto as importações como as exportações cresceram significativamente ao longo do período, sendo que a taxa 
de crescimento das exportações de bens manufaturados cresceu acima da taxa média de crescimento das 
exportações. 

5. (ANPEC – 2008)  A respeito da aceleração do crescimento do período do “milagre econômico”, são corretas as 
afirmativas: 

Ⓞ a produção industrial cresceu mediante utilização de capacidade ociosa, já que somente no Governo Geisel a 
capacidade produtiva instalada voltaria a crescer; 

① a diferenciação da estrutura de salários, propiciada pela política salarial em vigor desde o Governo Castelo 
Branco, favoreceu a expansão da demanda de bens de consumo duráveis; 

② o dinamismo do setor industrial foi ampliado pelas exportações de manufaturados, estimuladas pelo realismo 
cambial propiciado pelas minidesvalorizações; 

③ o crescimento veio acompanhado do aumento do salário médio e gerou acentuada expansão do emprego, não 
obstante o fato de ter havido piora na distribuição de renda; 

④ a aceleração foi prejudicada por uma política monetária contracionista, justificada pela hipótese de a inflação 
brasileira ser de demanda. 

                                          Economia  Brasileira - Cesgranrio 

1. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O PIB real do Brasil cresceu muito rapidamente durante o período de 

"Milagre Econômico" (1968-1973 ). Tal crescimento           

a) ocorreu acompanhado de grande aceleração da taxa de inflação.               

b) ocorreu acompanhado de substancial redistribuição de renda para as classes mais pobres.               

c) foi ajudado pelo aumento do preço de petróleo na década de 1970.               

d) foi acompanhado de piora nas contas externas do país.               

e) arrefeceu, a partir de 1974, devido à insuficiência da capacidade de produção doméstica de petróleo e de bens de 

capital.    

2. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O processo de substituição de importações na economia brasileira               

a) ocorreu apenas a partir de 1960.               

b) levou à implantação no Brasil de indústrias substitutivas das importações.               

c) esgotou-se por volta de 1960, logo após o governo Kubitschek.               

d) causou crises constantes de deficits do balanço comercial.               

e) fez com que as regiões mais atrasadas do país crescessem mais rapidamente. 

3. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Os economistas da chamada "vertente ou linha desenvolvimentista" de 

pensamento econômico no Brasil sugerem que a(o)         

a) taxa de juros no Brasil é alta devido à elevada classificação de risco do país.               

b) deficit orçamentário do setor público deveria ser imediatamente reduzido cortando-se os gastos governamentais.               

c) regime cambial flutuante atual é adequado e gerou grandes superavits em conta corrente.               
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d) Brasil deveria adotar uma estratégia de crescimento com poupança externa.               

e) atual nível de abertura da conta de capital do balanço de pagamentos do Brasil deveria ser reduzido. 

4. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O PAEG (Plano de Ação Econômica do Governo) e as reformas 

implementadas em 1964 e nos anos imediatamente subseqüentes, no Brasil,               

a) aumentaram substancialmente os salários.               

b)  aumentaram as restrições à entrada de capitais externos.               

c) diminuíram a carga fiscal dos contribuintes.               

d) criaram o Banco Central do Brasil.               

e) eliminaram a correção monetária no país. 

5. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Assinale, entre as opções abaixo, a que NÃO corresponde a uma das 

principais características da política de industrialização brasileira no Pós-Guerra.               

a) Fornecimento de crédito a longo prazo para implantação de novos projetos.               

b) Proteção à indústria nacional, mediante tarifas de importação e barreiras não tarifárias.               

c) Participação direta do Estado no suprimento da infra-estrutura (energia, transporte).               

d) Participação direta do Estado na produção em alguns setores tidos como prioritários (siderurgia, mineração, 

petróleo).               

e) Intensa preocupação de atender o consumidor doméstico com produtos de qualidade e baratos. 

6. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) O período de 1974-78 foi de adaptação da economia brasileira e mundial 

à enorme alta dos preços do petróleo. Nesse período houve mudanças importantes, tais como:               

a) redução substancial dos gastos brasileiros com a importação de petróleo.               

b) redução das taxas de juros no mundo e no Brasil, devido à grande oferta de "petrodólares" pelos países 

exportadores de petróleo.               

c) aumento considerável dos deficits em conta corrente dos países importadores de petróleo, financiados pela 

reciclagem dos "petrodólares" via sistema financeiro internacional.               

d) expansão econômica mundial, financiada pela reciclagem dos "petrodólares" promovida pelo sistema financeiro 

internacional.               

e) grande aumento das exportações brasileiras, mais do que compensando os maiores gastos com a importação de 

petróleo. 

7. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Em 1984 a inflação no Brasil atingiu percentuais acima de 200% a. a.. 

Alguns economistas defendiam o ponto de vista de que tal situação era causada pelo chamado "conflito 

distributivo". Segundo os proponentes desse diagnóstico,               

a) o "conflito distributivo" ocorria, fundamentalmente, entre o setor público e o setor privado, o primeiro, 

aumentando os impostos e o segundo, aumentando os preços.              

b) o "conflito" poderia ser resolvido através de um Pacto Social, obtido com uma plena redemocratização do país e 

a formação de um governo de coalisão.               

c) o controle rigoroso do deficit orçamentário do setor público levaria à resolução do "conflito distributivo".               

d) os grupos sociais causadores do conflito deveriam ser contidos e excluídos do processo de redemocratização que 

estava ocorrendo.               
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e)  apenas a dolarização da economia poderia resolver o "conflito", pois os preços e os custos em dólar ficariam 

estáveis com a taxa de câmbio estável. 

 

8. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Segundo a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) vários 

problemas justificavam um esforço de industrialização baseado em proteção aduaneira e ações estatais na América 

Latina. Marque a opção que NÃO foi considerada um desses problemas.  

a) Os rendimentos crescentes da indústria (argumento da indústria nascente).               

b)O desemprego decorrente do baixo crescimento da demanda internacional por produtos primários.               

c) A deterioração dos termos de troca entre produtos primários e industrializados.               

d) A instabilidade política e a presença de governos autoritários na região.               

e) A necessidade de grande quantidade de capital para iniciar a atividade em setores muito intensivos em capital. 

9. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) Os programas federais de transferência de renda - como o Fome Zero e 

o Bolsa-Família - tornaram-se importantes no Brasil. A respeito deles, pode-se afirmar que               

a) em seu conjunto, implicam em transferências anuais, diretas para os pobres, de cerca de 10% do PIB.               

b) visam beneficiar pessoas que ganham menos de dois salários mínimos - o seu público-alvo - melhorando a 

distribuição de renda.             

c) poderiam ser substituídos pelo redesenho do sistema fiscal do país, aumentando substancialmente a 

progressividade dos impostos.               

d) atendem também às carências não vinculadas diretamente à renda, como saneamento, serviços de saúde, 

transporte e educação.               

e) programas como o Bolsa-Família, de grande clientela potencial, costumam ter problemas de focalização, isto é, 

de garantir que os beneficiados tenham renda abaixo do patamar estabelecido. 

10. (Cesgranrio BNDES 2008 – Economia) No início da atual década houve uma mudança importante no 

mercado financeiro do Brasil: a criação de um "novo SPB" (Sistema de Pagamentos Brasileiro). Um objetivo 

primordial dessa mudança foi               

a) fazer com que o Banco Central do Brasil, com seus ativos, garanta cada operação financeira.               

b) eliminar o excesso de limites operacionais, chamadas de margem, e outros mecanismos de garantia.               

c) permitir aos bancos brasileiros maior grau de alavancagem.               

d) permitir a transferência consentida de riscos do Banco Central do Brasil para os participantes do mercado.               

e) adotar um sistema de compensação contínuo, mas não por diferença dos recebimentos e pagamentos devidos 

entre os participantes. 

11. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) O programa econômico implementado a partir de 

1964, conhecido como PAEG, NÃO listava entre seus objetivos:  

a) conter progressivamente o processo inflacionário.               

b) corrigir os deficits descontrolados do balanço de pagamentos.               

c)  acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico.               

d) promover aumentos salariais para a população.               

e) assegurar, pela política de investimentos, oportunidades de emprego produtivo. 
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12. (Cesgranrio REFAP - PETROBRAS 2007 – Economista) Gustavo Franco, economista que participou na 

formulação do Plano Real, escreveu que "... a URV era uma meia moeda, porém estável, e por isso superior às 

outras em circulação, ou em uso para indexar contratos ...". A URV era considerada uma meia moeda porque:               

a) servia apenas como padrão de valor monetário, mas não como meio de troca.               

b) seria usada durante metade de um ano apenas.               

c) havia outras moedas na economia brasileira, naquela ocasião.               

d) só seria usada para indexar alguns contratos.               

e) seu valor cambial era de 50 centavos de dólar. 

                                                                 Gabaritos  

Plano de metas (1956/1961) é a crise do inicio dos anos 60 

1 – Gabarito: VFFVV 

2 - Gabarito: FFFVF 

3 - Gabarito: VVVFF 

4 - Gabarito: VVFVF 

       PAEG  

1 - Gabarito: FVFVF 

2 - Gabarito: FFVF (o item 4 foi anulado) 

3 - Gabarito: FFVFV 

4 - Gabarito: FVVFV 

5 - Gabarito: VVVFV 

6 - Gabarito: FVVF (Excluí o item 3) 

7 - Gabarito: VFVFV 

                  Milagre 

1 - Gabarito: E 

2 - Gabarito: A 

3 - Gabarito: B 

4 - Gabarito: VFVFV 

5 - Gabarito: FVVVF 

 

Gabarito de Brasileira Cesgranrio 

1 – E; 2 – B; 3 – E; 4 – D; 5 – E; 6 – C; 7 – B; 8 – D; 9 – E; 10 – D; 11 – B; 12 – A 

 


