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➢ Segue atividades  para  semana de “isolamento social”( 20 à 24 de abril). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a  data. 
➢ Bons Estudos! 

 
 

As projeções para a economia brasileira, que já não ia tão bem quanto o mercado esperava, 
despencaram com a chegada do coronavírus. 

No mês em que o Brasil registrou sua primeira morte devido à covid-19, enquanto a rotina 
da população mudava de forma drástica devido às medidas para conter o avanço do vírus, os 
economistas do mercado financeiro refaziam suas contas para tentar prever o que vai acontecer 
com a economia brasileira no cenário de pandemia. 

A mudança mais simbólica está na previsão do Produto Interno Bruto (PIB): do fim de 
fevereiro, quando houve primeiro caso de coronavírus confirmado no país, até o fim de março, a 
projeção passou de uma alta de mais de 2% para uma previsão de recessão em 2020. 

Mais do que nunca, a sociedade (e, consequentemente, os economistas) está sendo 
obrigada a rever planos e previsões semana a semana, aponta a economista Vivian Almeida, 
professora do Ibmec. 

"Todo mundo está em tiro curto de previsão para poder tomar as decisões. Estamos olhando 
semanalmente o que vamos fazer", disse à BBC News Brasil. "Não sabemos quando a atividade 
será retomada, então é difícil saber quando virá uma aceleração maior." 

 

A crise gerada pelo novo coronavírus interrompeu, de forma brusca, o ciclo de recuperação 
na atividade industrial do Brasil. O governo anunciou nos últimos dias medidas para evitar a 
desaceleração da economia, mas alguns setores já estão sendo impactados. 

 

1- Pesquise em jornais, revistas ou na internet de que maneira  o governo vem agindo  para 
apoiar pequenas e grandes empresas e consumidores que irão sofrer os impactos 
econômicos da pandemia. E na sua cidade como estão reagindo as pequenas empresas?  
 

2-  Do conteúdo anterior sobre “A influência político-econômica do Brasil na América e no 
mundo”, formule 5 perguntas com respostas. 

 

 

https://www.poder360.com.br/coronavirus/voucher-para-trabalhador-informal-tera-valor-do-bolsa-familia-e-dura-4-meses/

