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Sabes distinguir inflação de deflação?  
Completa a ficha e descobre.
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Preenche os espaços em branco com as palavras da lista:

Preenche as palavras cruzadas:

A inflação é medida pelo ___________________________________, que traduz a variação de preços 

de um cabaz de compras, representativo do padrão de consumo das famílias de um país 

ou de um conjunto de países. Este indicador influencia ___________________________________ o e o 

custo dos produtos que as famílias adquirem.

Uma taxa de inflação baixa e estável estimula o crescimento económico e o 

 __________________________________, na medida em que permite a concessão de crédito com 

juros mais baixos. Quando a inflação é elevada, o poder de compra das famílias diminui.

A deflação, que é uma ___________________________________ generalizada dos preços numa 

economia, pode ser positiva a curto prazo, na medida em que aumenta o poder de compra 

dos ___________________________________. Contudo, se a economia evoluir para uma 

 __________________________________  com deflação, surgem efeitos negativos a médio e longo 

prazo, como o ___________________________________  e a queda de salários e rendimentos.

RECESSÃO // DESEMPREGO // PODER DE COMPRA // CONSUMIDORES  

// ÍNDICE DE PREÇOS NO INVESTIMENTO // QUEDA
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a) Descida generalizada do nível médio dos preços na economia.

b) Subida generalizada do nível médio dos preços na economia.

c) Sigla de três letras do índice que serve para medir a evolução dos 
preços médios numa economia, num determinado período de tempo. 
Este indicador, que é calculado pelos institutos nacionais de estatísticas, 
é uma medida para observar tendências da inflação.

d) É o nome dado ao período em 
que a economia de determinado 
país sofre um declínio significativo na 
sua taxa de crescimento económico. 
Tecnicamente, essa fase de contração 
da atividade económica verifica-se 
quando a queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) se mantém por dois ou 
mais trimestres consecutivos.

e) Expressão utilizada para traduzir o 
ciclo vicioso que conduz a uma queda 
consecutiva dos preços dos bens e 
serviços. Começa quando as famílias 
reduzem as despesas com receio 
do futuro, as empresas acumulam 
stocks e reduzem a produção, o que 
provoca a descida dos preços, que, 
por sua vez, conduz a menores lucros 
das empresas, menos produção, 
despedimentos, nova diminuição dos 
gastos familiares, o que resulta numa 
nova baixa dos preços.

f) Ocorre quando os preços sobem 
descontroladamente, atingindo 
valores muito elevados.
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Indica se é verdadeiro (V) ou falso (F):3

a) A inflação traduz-se no aumento geral dos preços dos bens e serviços,  
o que se reflete no aumento do poder de compra.

b) Num cenário de inflação as decisões de consumo são adiadas na 
expetativa de que os preços desçam ainda mais no futuro.

c) A Grande Depressão de 1929, considerada a maior catástrofe económica 
do último século, é um exemplo clássico em que se observaram os efeitos 
negativos da deflação.

d) O Japão sofreu uma deflação persistente nos anos 90 do século XX.

e) A deflação pode ser causada por vários fatores, os quais têm a sua origem 
num desequilíbrio entre a procura e a oferta.
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Soluções

Respostas: 1. índice de preços no consumidor // 2. poder de compra // 3. investimento // 4. queda // 

5. consumidores // 6. recessão // 7. desemprego

Respostas: a) deflação // b) inflação // c) IPC // d) recessão // e) espiral inflacionista // f) 

hiperinflação

Respostas: a) F // b) F // c) V // d) F // e) V
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