
                                           Segundo PND e os Planos de Estabilização 

1. (ANPEC – 2008) O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) foi crucial para a industrialização 
brasileira. A respeito do II PND são corretas as afirmativas: 

Ⓞ Sua justificativa expôs uma visão crítica do “milagre econômico”, alegando que este estimulara o setor 
de bens de consumo, mas não expandira suficientemente a produção de insumos básicos; 

① os recursos do BNDE, inflados pelo PIS-PASEP, foram fundamentais para o financiamento dos 
investimentos das empresas estatais, as quais puderam contar também com a elevada liquidez 
internacional; 

② estimularam-se a substituição de importações de bens de consumo duráveis, complementando-se o 
processo iniciado pelo Plano de Metas; 

③ procurou-se destinar encomendas governamentais de forma a fortalecer o setor nacional de bens de 
capital; 

④ os investimentos das empresas estatais foram financiados sobretudo pela elevação de margens de 
lucro. 

2. (ANPEC – 2007) Depois do primeiro choque do petróleo, a execução do II Plano Nacional de 
Desenvolvimento (II PND) foi acompanhada pela quase triplicação da dívida externa bruta entre 1974 e 
1979. Sobre aquele período, é correto afirmar que: 

Ⓞ a triplicação das taxas de juros bancárias no euromercado (comparação da média dos seis anos de 
vigência do II PND com a do período anterior) foi uma das causas do aumento do endividamento externo; 

① entre as causas do aumento da participação das empresas estatais no endividamento externo apontam-
se os limites impostos a seu endividamento interno e o controle governamental sobre o reajuste de seus 
preços e tarifas; 

② o II PND previa mudanças na estrutura produtiva que economizassem ou gerassem divisas, não se 
limitando a uma estratégia de crescimento com endividamento; 

3. (ANPEC – 2006) O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), implementado no Governo 
Geisel, teve entre seus objetivos: 

Ⓞ a substituição de importações nos setores de bens de capital e de insumos básicos para a indústria; 

① a aceleração dos investimentos em prospecção de petróleo, principalmente na bacia de Campos; 

② a elevação da capacidade geradora de energia elétrica, buscando-se viabilizar a expansão da produção 
de bens com elevado conteúdo energético, a exemplo do alumínio; 

③ a redução, a curto prazo, da participação do capital estrangeiro na economia brasileira; 

④ a implementação de um plano de ajustamento da economia aos novos preços do petróleo, mediante 
medidas de racionamento do consumo de derivados. 

4. (ANPEC – 2005) Após o primeiro choque do petróleo em 1973, o Brasil optou por manter uma 
política de crescimento econômico em vez de ajustar-se ao choque externo pela redução de suas 
importações. Sobre este período, é correto afirmar que: 

Ⓞ A opção de manter o crescimento foi responsável pelo grande aumento da dívida externa no período. 

① As primeiras medidas do Governo Geisel incluíam políticas monetária e fiscal restritivas. 



③ A estratégia de crescimento com endividamento adotada pelo governo ocorreu sob condições adversas 
da economia mundial, quais sejam o ajuste ao choque do petróleo e a baixa liquidez nos mercados 
financeiros internacionais. 

④ A substituição de importações no governo Geisel foi feita sem incentivos ao setor exportador. 

                       Crise da Dívida – Início da década de 1980  

1. (ESAF TCU ACE – 2002) Quanto à chamada crise da dívida externa brasileira da primeira metade da 
década de 80 é correto afirmar que               

a) se enfrentou a crise com a geração de superávits comerciais e, para tanto, a adoção de um regime de 
câmbio nominal fixo foi fundamental.               

b) apesar da elevação da taxa de juros norteamericana em 1979 não houve dificuldade nos anos 80 em se 
obter recursos no sistema financeiro internacional, uma vez que o problema era o pagamento dos juros da 
dívida já existente.               

c) a redução das taxas de crescimento econômico e a desvalorização da taxa de câmbio permitiram a 
geração de superávits comerciais necessários para pagar os encargos da dívida externa.               

d) a recessão ocorrida no Brasil dificultou ainda mais o enfrentamento da crise da dívida dado o efeito 
que esta recessão tinha de diminuir as exportações brasileiras.               

e) houve uma diminuição da inflação na primeira metade da década em função da recessão.  

2. (ANPEC – 2009) Com relação ao ajuste do balanço de pagamentos, ocorrido na primeira metade da 
década de 1980, pode-se afirmar que: 

Ⓞ um dos seus elementos centrais foi o estímulo às exportações, por meio da adoção de uma política de 
desvalorização cambial; 

① como resultado de sua aplicação, a economia brasileira voltou a apresentar taxas de crescimento acima 
de 7% ao ano, entre 1983 e 1985; 

② um dos fatores que permitiu o ajuste da balança comercial foi a melhoria observada nas relações de 
troca entre 1978 e 1983; 

③ obrigado a recorrer ao FMI, no final de 1982, o Brasil firmou diversas cartas de intenção a partir deste 
ano, conseguindo cumprir, na maioria das vezes, todas as metas fixadas, o que lhe garantiu os 
empréstimos e avais necessários para a não decretação da moratória, a despeito do quadro crítico das 
contas externas; 

④ impactou positivamente no saldo da balança comercial, de início por intermédio do aumento das 
exportações e, posteriormente, em virtude da redução das importações, devido à maturação dos 
investimentos do II PND. 

3. (ANPEC – 2008) O período 1980-84 foi especialmente difícil para economia brasileira. Sobre este 
período, é correto afirmar que 

Ⓞ as políticas restritivas de demanda, adotadas em 1981, tiveram efeito praticamente nulo sobre a taxa de 
inflação. 

① as necessidades de financiamento do balanço de pagamentos levaram o governo a recorrer ao FMI 
antes das eleições de 15 de novembro de 1982. 

② em 6 de janeiro de 1983, o governo brasileiro submeteu a primeira carta de intenções ao FMI e que, 
nos 24 meses subseqüentes, sete cartas de intenções foram examinadas pela direção do Fundo. 

③ graças à abertura democrática, o salário mínimo preservou seu valor em termos reais. 



④ o ajustamento externo da economia, foi bem sucedido por ter gerado vultosos superávits comerciais e 
alcançado o equilíbrio da conta corrente do balanço de pagamentos. 

4. (ANPEC – 2007) A respeito das políticas de ajuste à crise do endividamento externo entre 1980 e 
1985, é correto afirmar que 

Ⓞ o impacto da crise financeira externa foi atenuado pela melhora dos termos de intercâmbio do 
comércio exterior brasileiro, particularmente no biênio 1982-83. 

① as desvalorizações cambiais favoreceram o ajuste exportador, mas aumentaram o custo fiscal da dívida 
externa e tiveram impacto inflacionário. 

② a maioria das grandes empresas privadas nacionais conseguiu sobreviver ao impacto recessivo das 
políticas de ajuste, em parte porque venderam títulos da dívida pública para financiar investimentos 
crescentes. 

③ o impacto recessivo das políticas de ajuste foi agravado pela redução do investimento das empresas 
estatais, muito endividadas em moeda estrangeira. 

④ a reação defensiva dos bancos comerciais brasileiros atenuou o impacto recessivo das políticas de 
ajuste, pois eles fugiram do risco maior dos títulos da dívida pública e ampliaram o crédito ao setor 
privado. 

5. (ANPEC – 2005) A partir do segundo semestre de 1980 a economia brasileira foi submetida a um 
ajuste externo que teve conseqüências recessivas até 1983. Sobre este período é correto afirmar: 

Ⓞ A política econômica esteve voltada para a redução do nível de absorção interna, estimulando as 
exportações e diminuindo as importações. 

① A política de contenção salarial foi um dos componentes do ajuste externo. 

② O ajuste recessivo contribuiu para a desaceleração da inflação. 

③ A política econômica provocou a queda do nível de investimento na economia. 

④ Mesmo com o crescimento dos juros sobre a dívida interna, o controle de gastos do governo garantiu a 
diminuição do déficit público como porcentagem do PIB. 

                                                 Plano Real 

1- (ESAF STN AFC – 2008) Nos dez anos que se seguiram à posse do Presidente José Sarney, foram 

implementados vários Planos de estabilização com o intuito de reduzir a inflação no Brasil, sendo o 

último o Plano Real. Em relação a esses planos, é correto afirmar que: 

a) o conceito de infl ação inercial esteve subjacente a grande parte de tais planos de estabilização; sendo 

assim, entendia-se a inflação como sendo explicada por uma série de choques de custos ocorridos no 

período. 

b) o conceito de infl ação inercial era a principal tese acerca da inflação do período; esse tipo de inflação 

estava associado às constantes acelerações que a inflação apresentava no período, sendo que os períodos 

em que a inflação apresentava uma tendência de estabilidade, esta tendência estava associada a um baixo 

hiato do produto. 



c) apesar de a inflação inercial ser um conceito de inflação importante para a maioria desses planos de 

estabilização, a estratégia de combate a essa inflação foi diferente por exemplo se compararmos o Plano 

Cruzado com o Plano Real, já que no primeiro optou-se pelo congelamento de preços, não utilizado no 

último. 

d) o Plano Collor difere dos demais planos do período tanto por não se valer do congelamento de preços 

como por usar uma forte âncora monetária. 

e) Os Planos Cruzado, Bresser e Verão utilizaram o congelamento de preços, salários e da taxa de 

câmbio, além de terem mantido uma política de juros elevados, após o plano. 

2. (ESAF MPOG APO – 2001) O Plano Real ou Plano de Estabilização Econômica foi implementado 

em três etapas.  É correto afirmar que:               

a) A primeira etapa foi a da criação de um padrão estável de valor, denominado de Unidade Real de Valor 

- URV; a segunda etapa foi efetivada com a emissão desse padrão de valor como uma nova moeda 

nacional de poder aquisitivo estável - o Real; por fim, a terceira etapa foi a da condução das chamadas 

reformas estruturais no Congresso Nacional.               

b) A primeira etapa foi a da consolidação da abertura comercial, tendo como objetivo enfraquecer o 

processo de indexação da economia; a segunda etapa foi a da criação de um padrão estável de valor, 

denominado de Unidade Real de Valor - URV; e, por fim, a terceira etapa foi efetivada com a emissão 

desse padrão de valor como uma nova moeda nacional de poder aquisitivo estável - o Real.               

c) A primeira etapa foi a de acúmulo de reservas internacionais, tendo como objetivo manter a taxa de 

câmbio valorizada; a segunda etapa foi a da criação de um padrão estável de valor, denominado de 

Unidade Real de Valor - URV; e, por fim, a terceira etapa foi efetivada com a emissão desse padrão de 

valor como uma nova moeda nacional de poder aquisitivo estável - o Real.               

d) A primeira etapa foi a do estabelecimento do equilíbrio das contas do Governo, tendo como objetivo 

eliminar, na concepção da equipe econômica, a principal causa da inflação brasileira; a segunda etapa foi 

a da criação de um padrão estável de valor, denominado de Unidade Real de Valor - URV; e, por fim, a 

terceira etapa foi efetivada com a emissão desse padrão de valor como uma nova moeda nacional de 

poder aquisitivo estável - o Real.               

e) A primeira etapa foi a da criação de um padrão estável de valor, denominado de Unidade Real de Valor 

- URV; a segunda etapa foi efetivada com a emissão desse padrão de valor como uma nova moeda 

nacional de poder aquisitivo estável - o Real; por fim, a terceira etapa foi efetivada a partir da elevação 

das taxas internas de juros, o que possibilitou o forte acúmulo de reservas cambiais que contribuiu para a 

valorização da taxa de câmbio. 



3. (MPOG ESAF Especilista em Políticas Publicas – 2003) O Decreto nº 3.088, de 21de junho de 1999 

estabelece a sistemática de "metas para a inflação" como diretriz para fixação do regime de política 

monetária e dá outras providências. Entre as medidas dentro da sistemática estabelecida, destaca-se:  

a) compete exclusivamente ao Ministro do Planejamento executar as políticas necessárias para o 

cumprimento das metas.               

b) as metas serão calculadas a partir de média geométrica dos três principais índices de inflação do país.               

c) os índices de preços para cálculo das metas serão escolhidos pelo Comitê de Política Monetária 

mediante proposta do presidente do Banco Central.               

d) as metas e os respectivos intervalos de tolerância serão fixados pelo Conselho Monetário Nacional - 

CMN, mediante proposta do Ministro de Estado da Fazenda.               

c) considera-se que a meta foi cumprida quando a inflação calculada for inferior a 5% ao ano.  

4. (ESAF TCU AFC – 2000) Em relação ao Plano Real é correto afirmar que              

a) estava baseado na idéia de que havia excesso de liquidez e que era preciso enxugar os ativos líquidos 

da economia              

b) depois da crise do México o governo brasileiro diminuiu as taxas de juros como forma de estimular o 

consumo e o crescimento econômico              

c) o Fundo Social de Emergência contribuiu para a ampliação do déficit público federal              

d) a valorização cambial ocorrida depois da implementação do plano contribuiu para a estabilidade dos 

preços              

e) provocou um significativo aumento na formação bruta de capital fixo da economia na segunda metade 

dos anos 90 

5. (ESAF- MPOG - APO – 2002) De acordo com a Exposição de Motivos da Medida Provisória do 

Plano Real (E.M. Interministerial no 205/MF/SEPLAN/MJ/MTb/MPS/MS/SAF, de 30 de junho de 

1994), constitui etapa de implantação do Programa de Estabilização Econômica: 

a) a implantação de um programa de privatização das empresas estatais. 

b) o estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, com o objetivo de eliminar a principal causa da 

inflação brasileira. 

c) a continuidade do processo de abertura comercial da economia brasileira. 

d) estímulo às exportações tendo como objetivo a manutenção da estabilidade cambial. 

e) criação do regime de "bandas cambiais". 



6. (ANPEC– 2009) 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: 

Ⓞ 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; 

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; 

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. 

7. (ANPEC – 2006) No que tange à condução do Plano Real, pode-se afirmar: 

Ⓞ 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; 

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 conseqüências modificaram o perfil da dívida mobiliária federal, com o aumento 

da participação de títulos públicos pós-fixados. 

8. (ANPEC – 2005) Com relação ao Plano Real e seus impactos sobre a economia, é correto  afirmar que: 

Ⓞ 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. 

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. 

④ A falta de um ajuste fiscal de caráter permanente pode ser apontada como uma das fragilidades da 

economia sob o Real. 

                                                            Gabaritos                                 

           Segundo PND 

1 - Gabarito: VFFVF 

2 - Gabarito: FVV 

3 - Gabarito: VVVFF 

4 - Gabarito: VVFF (excluí o item 2) 

Crise da Dívida – Início da década de 1980  

1 - Gabarito: C              

2 - Gabarito: VFFFF 

3 - Gabarito: VFVFV 

4 - Gabarito: FVFVF 

5 - Gabarito: VVFVV 

                                            Plano Real 

1 - Gabarito: C 

2 - Gabarito: D 

3 - Gabarito: D 

4 - Gabarito: D     

5 - Gabarito: B 

6 - Gabarito: VVVFF 

7 - Gabarito: FVVFV 

8 - Gabarito: VFFFV 

 

 

 


