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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com 
base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em 
modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 
“Os efeitos do aumento da inflação na vida dos 
brasileiros”, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa 
de seu ponto de vista.



Texto 1

O que é inflação? 
Em síntese, a inflação é o nome dado ao 
aumento persistente dos preços de bens e 
serviços, durante um dado período. Em outras 
palavras, chamamos de inflação o fenômeno de 
alta generalizada dos bens e serviços em uma 
economia. 
Disponível em: https://investidorsardinha.r7.com/aprender/consequencias-inflacao-
causas/. Acesso: 18/05/2022.

https://investidorsardinha.r7.com/aprender/consequencias-inflacao-causas/
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Texto 2

Inflação espalhada entre produtos e serviços. 
Os números do IBGE mostram que a inflação foi se 
espalhando nos últimos meses. Em fevereiro de 2020 — 
antes do início da pandemia de Covid-19 — o indicador de 
difusão era de 49,3%. Caiu mais um pouco, chegando a 
43% em maio de 2020. Mas passou a subir no mês 
seguinte, até atingir os atuais 78,3%. 
Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/05/12/alta-
de-precos-se-espalha-e-ja-atinge-76-dos-itens-do-indice-de-inflacao.

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/05/12/alta-de-precos-se-espalha-e-ja-atinge-76-dos-itens-do-indice-de-inflacao
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2022/05/12/alta-de-precos-se-espalha-e-ja-atinge-76-dos-itens-do-indice-de-inflacao


Texto 3
Consequências da inflação 

A taxa de inflação alta, acima de 6% ao ano, pode trazer 
diversas consequências, como a desvalorização da moeda. 
Essa desvalorização impacta diversas esferas da 
sociedade. Sendo assim, os produtos importados passam a 
custar mais caro, já que quando o real se desvaloriza, o 
dólar se valoriza. 
Além disso, como os salários não são reajustados na 
mesma medida que o preço dos produtos, a população é 
diretamente impactada. Afinal de contas, é preciso de mais 
dinheiro para comprar a mesma quantidade de produtos que 
se comprava antes da elevação de preços. Sendo que essa 
diminuição do poder aquisitivo impacta também na 
qualidade de vida da população.



Texto 4
Inflação dos últimos anos diminuiu o poder de compra dos brasileiros 
Para além dos números, os resultados práticos do aumento da inflação se refletem 
nos produtos e serviços mais consumidos pela população: alimentos, gás de 
cozinha, eletricidade e aluguel tiveram maiores aumentos. Dos 13 itens que 
compõem a cesta básica nacional, 12 sofreram com a inflação ao longo dos últimos 
12 meses. Soma-se a isso à tendência de poucos reajustes salariais acontecendo 
nos últimos anos – muito por conta da pandemia – e a população se vê com um 
poder de compra cada vez mais reduzido. 
Segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no final 
de abril, mais de 60% da população brasileira precisou cortar gastos nos últimos 6 
meses. Nas famílias de classes mais baixas, produtos essenciais passaram a se 
tornar problemas – o preço do tomate, por exemplo, subiu mais de 117% no último 
ano, segundo o IBGE. Em pelo menos 11 das capitais brasileiras, a cesta básica já 
custa mais de metade de um salário mínimo – no caso de São Paulo, o valor do 
conjunto de itens equivale a 62% do piso salarial brasileiro. 
Na prática, o efeito da inflação faz a mesma quantidade de dinheiro valer cada vez 
menos. Uma nota de 100 reais hoje, por exemplo, tem valor equivalente a R$ 111,30 
no ano passado. Conforme voltamos no tempo, a diferença fica ainda mais explícita: 
a mesma nota equivaleria, em 2018, a R$ 127,58 e, em 2013, a quase R$ 172. 
Disponível em: https://www.jornalcontabil.com.br/inflacao-dos-ultimos-anos-diminuiu-o-poder-de-compra-dos-
brasileiros/.
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Texto 5



Assista ao vídeo 



https://youtu.be/0us8Oq7TeUg

https://youtu.be/0us8Oq7TeUg


Introdução 



O processo de inflação é algo esperado dentro de 
uma economia, porém o aumento exagerado 
acaba afetando a população de maneira bastante 
negativa. De acordo com o IBGE, o Brasil, 
atualmente, vive o período de maior inflação 
desde 2003. As consequências dessa situação para 
os brasileiros são a redução do poder de compra e 
o crescimento da insegurança alimentar.


