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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01. A tabela a seguir apresenta indicadores de renda e 

indicadores sociais para o Estado de Alagoas no período de 
1991 a 2000. Com base nessas informações, e dadas as 
afirmativas que se seguem, 
 

Indicadores 1991 2000 
Renda per capita em 
R$2000 109,13 139,91 

Proporção de pobres (%) 67,20 62,2 
Índice GINI para renda 0,63 0,69 
Índice Desenvolvimento 
Humano 0,548 0,649 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 
I. Como não houve mudança na concentração de renda, o 

crescimento da renda per capita média constitui 
indicativo de que 100% da população alagoana está 
recebendo mais em 2000 em relação à remuneração de 
1991. 

II. Apesar da mudança positiva no sentido de elevação da 
renda per capita e redução da proporção de pobres, os 
índices de GINI e de Desenvolvimento Humano 
deterioraram ao longo do período, indicando que o 
crescimento na renda per capita não transladou na 
íntegra para o desenvolvimento econômico. 

III. O único indicador relevante na análise do 
desenvolvimento econômico constitui a renda per 
capita; logo, podemos concluir que todos os alagoanos 
vivenciaram uma melhoria de aproximadamente 28% 
na sua condição de vida. 

 
verifica-se que 
 
A) nenhuma está correta. 

B) apenas a I está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) II e III estão corretas. 

E) apenas a II está correta. 
 

02. O Produto Interno Bruto – PIB – pode ser mensurado como 
 

A) o valor monetário de toda a produção realizada em uma 
determinada área geográfica e em dado período de tempo, 
considerando inclusive a produção intermediária. 

B) o valor da produção para venda final realizada em uma 
determinada área geográfica durante um determinado 
período de tempo. 

C) o valor da produção para venda final realizada em uma 
determinada área geográfica durante um determinado 
período de tempo, incluindo neste valor a renda recebida do 
exterior e excluindo a renda enviada para o exterior. 

D) o mesmo que a Renda Nacional – RN, visto que o total 
gerado pode ser expresso tanto em termos de quantidade 
produzida como por meio da remuneração dos fatores de 
produção. 

E) o PIB constitui o somatório das exportações com as 
importações. 

03. A tabela a seguir apresenta a participação dos PIB setoriais 
no PIB alagoano de 1985 e 2001. Com base nessas 
informações, analise as afirmativas que se seguem e 
assinale a opção correta. 

 
Setores 1985 2001 

Agropecuária 24,19 10,60 
Indústria 30,41 29,80 
Serviços 45,40 59,60 

Fonte: IBGE/SEPLAN 
 

A) Comprova-se que, entre 1985 a 2001, houve um 
crescimento na participação do setor de serviços de 
aproximadamente 35%. 

B) No período de 1985 a 2001 a economia alagoana, seguindo 
a mesma tendência das economias atuais, intensificou a 
participação dos serviços na geração de seu respectivo 
produto. 

C) O setor industrial reduziu sua participação no PIB alagoano, 
ao longo do período, atingindo em 2001 a terceira posição 
em termos de setor mais importante para geração do PIB. 

D) A produção agrícola apresentou um declínio de 
aproximadamente 1% ao longo do período em foco. 

E) Em 2001 os setores mantiveram a mesma participação 
percentual no PIB alagoano de 1985. 
 

04. A intervenção do Estado na Economia se dá em duas 
frentes: ele efetua gastos que por sua vez impulsiona as 
compras totais das empresas e, por outro lado, ele arrecada 
recursos por meio dos mecanismos seguintes. Dessa forma, 

 
I. Os impostos que são coletados, independente da 

existência de contrapartida de bens e serviços, pelo 
setor púbico. 

II. As taxas pagas em contrapartida a prestação de serviço 
público. 

III. Contribuição de Melhoria paga por proprietário de 
imóveis. 

 
verifica-se que 
 
A) todas as afirmativas estão corretas. 

B) apenas a afirmativa I está correta. 

C) as afirmativas I e II estão corretas. 

D) as afirmativas II e III estão corretas. 

E) as afirmativas I e III estão corretas. 
 

05. A carga tributária imposta pelo Governo afeta a 
rentabilidade das empresas e a capacidade de consumo das 
famílias. Dentre esses impostos, estão os indiretos, assim 
denominados pelo fato de 
 

A) incidirem sobre os preços dos bens negociados na 
economia. 

B) incidirem sobre as rendas recebidas pelos agentes da 
economia. 

C) incidirem sobre os serviços prestados na economia. 

D) se referirem àquilo que o Governo cobra dos agentes da 
sociedade que ocupam seus imóveis. 

E) se referirem àqueles impostos que o Governo cobre sobre 
tudo que os agentes vendem para o exterior. 
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06. Uma estrutura tributária pode ser composta por parcela mais 
significativa de tributos diretos, cobrados sobre a renda dos 
indivíduos e empresas, ou impostos indiretos, que incidem 
sobre o preço do produto. Uma estrutura tributária que 
possui um peso mais expressivo de impostos diretos 
apresenta os efeitos seguintes. Sobre eles, 

 
I. Ocasiona menos distorção sobre os preços relativos 

estabelecidos pelo mercado. 

II. Reduz a competitividade das empresas porque os 
tributos diretos incidem sobre a renda da pessoa física 
e da pessoa jurídica. 

III. Dificulta tratamento diferenciado por parte do Estado no 
que se refere ao tipo de produto e região de destino ou 
de origem. 

 
pode-se dizer que 

 
A) todas as afirmativas estão corretas. 

B) as afirmativas I e II estão corretas. 

C) as afirmativas II e III estão corretas. 

D) as afirmativas I e III estão corretas. 

E) apenas a afirmativa I está correta. 

 
07. O desenvolvimento econômico de uma determinada região 

depende do Estado, da cultura das pessoas e do 
intercâmbio entre instituições que auxiliem na criação das 
pré-condições em termos de infra-estrutura (capital humano 
e físico), bem como facilite o fomento a investimentos 
essenciais para o desenvolvimento. Neste contexto, no 
âmbito da economia alagoana, as seguintes instituições, 
dentre outras, podem ser apresentadas como relevantes 
para o desenvolvimento do Estado. Dadas as afirmativas a 
seguir, 

 
I. SEBRAE, SENAC, SENAI por focarem na formação de 

mão-de-obra e auxílio aos empresários já estabelecidos 
ou em processo de estabelecimento no mercado. 

II. Instituições Bancárias e Financeiras pelo fato de 
atuarem no sentido de concessão de crédito para 
investimento e consumo. 

III. Estabelecimentos de ensino, para quaisquer níveis de 
formação, visto que a atuação dos mesmos se reflete 
em melhoria do estoque de capital humano, auxiliando 
na criação de pré-condições para avanços mais 
significativos no nível de produção. 

 
verifica-se que 

 
A) todas estão corretas. 

B) apenas I e III estão corretas. 

C) apenas I e II estão corretas. 

D) apenas II e III estão corretas. 

E) apenas a I está correta. 

 
 
 

08. Sobre os APL – Arranjos Produtivos Locais, pode-se afirmar 
que a expectativa é de que 

 
A) não tenham nenhuma influência no êxodo populacional, seja 

do campo para as cidades, seja das cidades menores para 
as maiores, em busca de oportunidades de emprego. 

B) ajudem as sociedades menos desenvolvidas a encontrar os 
meios necessários para a conquista de seus direitos sociais 
junto aos governos locais e federal, principalmente aqueles 
relativos aos programas assistenciais do governo federal. 

C) contribuam decisivamente para que os médios e grandes 
empresários possam aumentar sua demanda por mão-de-
obra especializada. 

D) objetivam diretamente criar os meios de intervenção junto 
aos governos local e estadual no sentido de diminuir a 
grande carga tributária a que os empresários estão sujeitos. 

E) contribuam decisivamente para o desenvolvimento local e 
regional, de forma a fixar as comunidades em suas origens, 
em função basicamente, do aumento da renda e do 
emprego nessas comunidades. 

 
09. Nos últimos anos a economia brasileira tem vivenciado 

elevação da participação do setor informal em sua 
produção. Como fator ilustrativo, pode ser colocado o fato 
de o IBGE ter comprovado que em 2001 50% da mão-de-
obra era constituída por trabalhadores informais. Dadas as 
afirmativas sobre os aspectos que têm ocasionado aumento 
da informalidade no Brasil, 

 
I. A redução da contratação pela indústria de 

transformação em decorrência da intensificação do 
processo de abertura que expôs a referida indústria a 
um processo de concorrência mais intenso. 

II. A intensificação do processo de terceirização que as 
empresas utilizaram para enxugar mais a sua estrutura 
produtiva. 

III. Nenhum dos fatores apresentados nos itens I e II foram 
relevantes. 

 
pode-se dizer que 
 
A) apenas a I está correta. 

B) apenas a II está correta. 

C) apenas a III está correta. 

D) I e II estão corretas. 

E) II e III estão corretas. 
 

10. As micro e pequenas empresas operam em estruturas de 
mercado nas quais elas não possuem muito poder sobre o 
preço, já que as margens de lucro praticadas são, em geral, 
muito baixas, o que pode significar que um aumento de 
preço pode representar uma perda significativa de clientes, 
e uma redução de preço poderá inviabilizar o funcionamento 
da empresa. Mercados com esses aspectos são 
denominados como 

 
A) concorrência perfeita e/ou concorrência monopolística.  

B) mercado cartelizado. 

C) oligopólio homogêneo. 

D) monopólio. 

E) monopólio natural. 
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11. Na análise do desenvolvimento obtido por uma economia, 
em um determinado período de tempo, qual dos seguintes 
aspectos deve ser considerado como mais relevante? 

 
A) Apenas o crescimento do PIB per capita porque ele mostra 

quanto exatamente cada pessoa residente na área afere de 
renda; portanto, constitui o indicador mais preciso sobre as 
potencialidades de aumento no consumo e no bem-estar 
dos indivíduos residentes em uma determinada região. 

B) Apenas o investimento do setor público em educação, 
porque este indicador mostra o potencial da economia em 
termos de geração de capital humano, sendo este fator o 
único determinante do potencial de desenvolvimento de uma 
região. 

C) Apenas a evolução dos setores mais dinâmicos da 
economia, porque são estes segmentos produtivos que 
determinam a capacidade de geração de renda e, 
conseqüentemente, de melhoria dos indicadores de 
consumo e qualidade de vida de uma determinada região. 

D) Como desenvolvimento pressupõe não apenas elevação na 
produção, mas também melhoria nos indicadores sociais; 
torna-se necessário para sua identificação a análise não 
apenas dos indicadores de produção, mas também da 
qualidade das aplicações efetuadas pelo setor público, bem 
como da existência e qualidade das instituições de fomento, 
do estoque de capital humano, dentre outros aspectos. 

E) Apenas o número de postos de trabalhos gerados pela 
economia, porque evidencia quanto da mão-de-obra está 
sendo absorvida pelo mercado de trabalho. 

12. A tabela a seguir apresenta a participação de cada 
mesorregião alagoana no total das exportações do Estado. 
Com base em tais informações e considerando as 
afirmativas seguintes, 

 
Mesorregião 2003 2004 
Agreste 0,0070 0,0049 
Leste 0,9928 0,9945 
Sertão 0,0002 0,0006 

Fonte: IPEA 
 
I. A Região Leste responde por quase a totalidade das 

exportações de Alagoas porque esta região concentra a 
produção da principal commodity para exportação do 
Estado que é a cana-de-açúcar. 

II. A Região Agreste detém parcela significativa da 
exportação não porque constitui a principal produtora 
de cana-de-açúcar, mas pelo fato de ser litorânea; ela 
comercializa para o exterior a produção das demais 
regiões. 

III. A participação da Região Leste nas exportações 
alagoanas não pode ser justificada pela produção da 
cana-de-açúcar porque a pauta das exportações de 
Alagoas é muito diversificada. 

 
verifica-se que 
 
A) II e III estão corretas. 

B) apenas a I está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e III estão corretas. 

E) apenas a II está correta. 

 

13. O Estado de Alagoas constitui um dos grandes exportadores 
de cana-de-açúcar. No processo de venda para outros 
países, qual das seguintes variáveis é a mais relevante? 

 
A) Apenas o preço interno do produto porque este constitui 

indicativo de sua competitividade no exterior. 

B) O único fator relevante é o valor da nossa moeda no 
exterior, ou seja, a taxa de câmbio, porque ela evidencia 
quanto da nossa moeda o comprador estrangeiro poderá 
adquirir.  

C) Apenas as empresas que concorrem com as nacionais pelo 
mercado internacional, porque elas irão determinar a faixa 
de preço que nosso produto deve ser vendido no mercado 
internacional. 

D) As exportações dependem do preço interno, da taxa de 
câmbio e da concorrência das empresas estrangeiras. 

E) As exportações não dependem de nenhuma variável interna 
da economia alagoana. 

 
14. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

dispensa tratamento diferenciado às microempresas e 
empresas de pequeno porte. Porém, mesmo sendo 
microempresas e empresas de pequeno porte, há situação 
que a referida Lei não contempla. Entre os itens a seguir,  

 
I. Empresa constituída sob a forma de cooperativas, salvo 

as de consumo. 

II. Empresa cujo proprietário seja funcionário público 
federal ou estadual. 

III. Empresa que participe do capital de outra pessoa 
jurídica. 

 
indique aquele(s) que é(são) exceção(exceções) à Lei. 

 
A) Somente o item I. 

B) Somente o item II. 

C) Somente o item III. 

D) Os itens I e III. 

E) Os itens II e III. 

 

15. A diferença entre o PNB e o PIB pode ser expressada da 
seguinte forma: 

 
A) Não há nenhuma diferença porque os dois indicadores 

constituem indicadores de produção. 

B) O PNB é sempre superior ao PIB porque ele incorpora a 
renda gerada fora da área geográfica do país. 

C) O PIB é sempre superior porque ele incorpora toda a 
produção gerada internamente no país.  

D) O PNB será superior ao PIB quando a renda advinda de 
atividades realizadas por brasileiros fora do país for superior 
a renda enviada por estrangeiros que residem no Brasil. 

E) O PNB será superior ao PIB quando a renda advinda de 
atividades realizadas por brasileiros fora do país for inferior 
a renda enviada por estrangeiros que residem no Brasil. 
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16. Tem-se presenciado uma forte expansão de alguns setores 
na economia de Maceió, principalmente os setores de 
supermercados e imobiliário. Porém, outros municípios 
importantes de Alagoas, como Arapiraca, que é o principal 
município do agreste alagoano e está a menos de duas 
horas de carro a partir de Maceió, não tem apresentado 
setores que possam destacar-se de forma semelhante. 
Pode-se dizer que um dos motivos para isso é 

 
A) o fato de Maceió, nos últimos anos (segundo o IBGE), 

concentrar mais de 50% da renda anual alagoana, o que 
dificulta a expansão de grandes empreendimentos em 
outros municípios. 

B) o fato de Arapiraca sequer aparecer entre os principais 
municípios geradores de renda na economia alagoana. 

C) o fato de Arapiraca estar próximo a Palmeira dos Índios e 
não tão distante de Campo Alegre e São Miguel dos 
Campos, o que contribui para a atomização da renda 
desses municípios. 

D) este comportamento decorrer do fato de o Estado de 
Alagoas apresentar a melhor distribuição de renda do país. 

E) o fato de não haver condições suficientes de integração 
entre os municípios alagoanos. 
 

17. Considerando que o PAPL-AL – Programa de Mobilização 
para o Desenvolvimento de Arranjos e Territórios Produtivos 
Locais no Estado de Alagoas – tem como objetivo 
intensificar o crescimento/desenvolvimento de determinadas 
regiões de Alagoas por meio das medidas seguintes, 

 
I. O mesmo constitui uma parceria do Governo do Estado 

com instituições públicas, privadas no sentido de criar 
condições necessárias para a intensificação de 
atividades produtivas nas quais as Regiões 
beneficiadas já tenham revelado afinidade. 

II. O PAPL – AL requer a interação de todas as 
instituições (ensino, fomento etc.) no sentido de criação 
de ambiente favorável para intensificação da produção. 

III. O PAPL – AL se restringe a concessão de crédito 
facilitado para atividades produtivas nas quais as 
regiões do Estado tenham evidenciado ganhos de 
escala. 

 
verifica-se que 
 
A) apenas o item I está correto. 

B) apenas o item II está correto. 

C) apenas o item III está correto. 

D) os itens I e II estão corretos. 

E) os itens II e III estão corretos. 

 
18. Dentre as propostas efetuadas pelo PAPL-AL, as seguintes 

propostas aparecem como opções para criação de Arranjos 
Produtivos Locais em Alagoas: 

 
A) mandioca, uva e cacau. 

B) turismo, apicultura e uva. 

C) turismo, ovinocaprinocultura e psicultura.  

D) mandioca, cacau e movelaria. 

E) uva, apicultura e ovinocaprinocultura. 

 

19. Uma das fontes importantes de receita da economia 
alagoana é o volume de exportações, principalmente em 
períodos mais difíceis internamente, quando a demanda na 
economia brasileira pode não proporcionar os ganhos 
esperados pelos agentes exportadores de Alagoas; no 
entanto, o volume de exportações tem perdido participação 
comparativamente aos demais estados do Nordeste. Pode-
se dizer que um dos motivos desta perda de participação é 
o fato de 

 
A) as exportações alagoanas terem uma forte participação de 

componentes industriais, principalmente aqueles ligados à 
exploração petrolífera de Pilar e São Miguel dos Campos, o 
que gera concorrência com a Bahia e com Sergipe. 

B) as exportações alagoanas serem concentradas em 
açúcares e seus produtos derivados, que é um grupo 
caracterizado como commodity homogênea, que é de fácil 
substituição, ficando sujeito às variações da demanda no 
mercado mundial. 

C) as exportações alagoanas serem destinadas a países que 
têm passado por problemas sérios de inflação e 
crescimento. 

D) as exportações alagoanas terem forte peso dos grupos dos 
químicos e derivados, que são considerados insumos 
básicos e, portanto, têm tido quedas sucessivas de preços 
no mercado mundial. 

E) as exportações alagoanas, em suas maioria, saírem por 
outros portos, que não o de Maceió e que, portanto, passam 
a ser registradas como exportações dos estados onde 
aqueles portos estão localizados. 

 
Leia o seguinte enunciado e, a partir dele, responda a questão 
20: você foi solicitado a dar um parecer sobre a evolução do 
faturamento anual de um setor de nossa economia, por um 
período de 4 anos. Para isso, a entidade representativa do setor 
forneceu os seguintes dados em valores reais: 
 

Anos 2003 2004 2005 2006 
Faturamento 
(R$ bilhões) 2,0 2,5 3,5 4,0 

 
20. A taxa de crescimento do faturamento no período de 2003 a 

2006 foi de 

 
A) 50%. 

B) 75%. 

C) 40%. 

D) 100%. 

E) 200%. 
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