CONCURSO PÚBLICO PARA
TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
ECONOMISTA
Data da aplicação: 14/05/2006

CADERNO DE PROVAS - TIPO ( 1 )
Nome do candidato:
Número do documento de identidade:
Número de inscrição:

Número de Controle:
Sala:

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO, ANTES DE INICIAR AS PROVAS
1.

INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima.
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este caderno de provas é composto de 70 (setenta) questões
referentes às provas objetivas e 1 (uma) questão referente à prova discursiva. Se este estiver incompleto ou
apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências.
1.3. As provas terão duração de cinco horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer das
provas – e ao preenchimento das folhas-resposta.
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante as provas.
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Provas, após o término do horário de realização das provas.
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio.
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher suas folhas-resposta.

2.

CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA-RESPOSTA DAS PROVAS OBJETIVAS
2.1. Existem três tipos de prova, por cargo. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu
(Tipo de Prova 1, Tipo de Prova 2 ou Tipo de Prova 3) e marque, imediatamente, no campo apropriado (lado
esquerdo superior) da folha-resposta das questões objetivas. Esta marcação é obrigatória e a sua ausência ou a
marcação de mais de um campo, implicará na anulação das suas provas.
2.2. A folha-resposta não poderá ser substituída.
2.3. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível, conforme exemplo:

2.4. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha-resposta.
2.5. Assinale no local indicado da folha-resposta das provas objetivas o tipo de prova que você respondeu.
2.6. Fatores que anulam uma questão das Provas Objetivas:
2.6.1. questão sem opção assinalada;
2.6.2. questão com rasura;
2.6.3. questão com mais de uma opção assinalada.
3.

CUIDADOS AO PREENCHER A FOLHA-RESPOSTA DA PROVA DISCURSIVA
3.1. Utilize a quantidade de linhas (mínimo 30 - máximo 35) indicada.
3.2. Escreva somente no espaço reservado para sua resposta.
3.3. Fatores que anulam a questão da Prova Discursiva:
3.3.1. rasuras ou borrões que prejudiquem a perfeita leitura;
3.3.2. entrelinhas;
3.3.3. letra ininteligível;
3.3.4. utilização de espaço fora do reservado para a resposta.

OBSERVAÇÕES:
IOs gabaritos oficiais das provas objetivas serão disponibilizados no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/BNB2006, a partir das 10:00 h do
dia 15 de maio de 2006.
II - Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0 XX (85) 4005 0808 ou pela Internet - http://concursos.acep.org.br/BNB2006.

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS - LÍNGUA PORTUGUESA
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Diz a sabedoria popular que “não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar”. Entretanto, o bom senso indica que, em
casos de fome, deve-se sim “dar o peixe”, para o faminto ter condições mínimas de aprendizagem. Também não se consegue
capacitá-lo a pescar sem dar-lhe o crédito para comprar a vara, a linha e anzol, ou até mesmo um barco. Tudo isso sem um rio
piscoso – ambiente institucional e macroeconômico propício a microempreendimentos – não adianta muita coisa...
Portanto, três dimensões devem ser articuladas no combate à desigualdade social no país. A primeira contempla
políticas compensatórias. Elas permitem que toda a população atinja, no curto prazo, patamares mínimos de dignidade e
sobrevivência. Outra dimensão é constituída por políticas de crescimento econômico, para disponibilizar maior renda,
quantidade de bens e serviços, além de oportunidades. Em simultâneo, deve-se executar políticas redistributivas. Só com elas,
essa maior disponibilidade de renda, bens e serviços se dirigirá, prioritariamente, às camadas da população “mais pobres entre
os pobres”, que constituem o público-alvo dessas políticas.
A distribuição de renda do Brasil disputa com a da África do Sul, entre os países grandes, a vergonha de ser a pior no
mundo. O governo brasileiro defende a focalização de algumas políticas sociais como forma de melhorá-la. São programas
sociais que almejam dar aos mais pobres os chamados ativos de produção: educação, terra e microcrédito, para produzir.
Supõem que o pobre continuará em sua precária situação enquanto não tiver a capacidade de gerar sua renda por conta própria,
para satisfazer as necessidades.
Infelizmente, o governo tem privilegiado os credores em detrimento desses programas que poderiam beneficiar a
sociedade. Esses programas sociais têm tido um gasto bem menor do que é despendido com o pagamento dos serviços das
dívidas interna e externa.
Preso na “armadilha da dívida”, o foco governamental se desloca para a gestão da pobreza e dos problemas
associados a ela, inclusive a informalidade, via “forças do mercado”. Governo e sociedade se uniriam para as ações
“solidárias”, visando “inclusão do excluído”. No que se refere ao trabalho informal, a idéia agora dominante é a do apoio ao
indivíduo, com ênfase em programas de concessão de microcrédito, para tocar o negócio.
O crescimento econômico é o melhor remédio para as doenças do desemprego e da informalidade. Mas por si só
também não é suficiente para reduzir a pobreza e nem as disparidades sociais. Deve-se garantir as condições básicas de vida.
Para isso é necessário investir fortemente em programas de educação e saúde (inclusive saneamento) e em políticas sociais
focalizadas, mas em uma escala que tenha realmente impacto social.
Como exemplo da necessidade de intervenção governamental, merece destaque a experiência do Banco do Nordeste
do Brasil (BNB), a partir de 1998, com o programa CrediAmigo. Trata-se do único caso brasileiro de integração entre um
banco público federal e o microcrédito. Embora ainda insuficiente, é a experiência que apresenta o melhor desempenho dentre
todas as desenvolvidas no setor do microcrédito no Brasil.
Uma das principais lições do programa CrediAmigo é que uma organização com infra-estrutura física estabelecida –
como a capilaridade das agências do BNB na região Nordeste –, mantendo um sistema descentralizado de monitoramento de
carteiras de empréstimo, tem condições de se consolidar no setor de microcrédito, rapidamente, por alcançar logo escala
operacional.
Isso demonstra o potencial para atuação de outros bancos públicos federais - especialmente o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal. Esses bancos têm escala de recursos e logística física para atender a boa parte da população mais
pobre, no plano nacional. Além disso, já possuem uma tradição do processo de concessão do crédito. Poderiam fazer parcerias
com cooperativas de crédito popular para os programas de microcrédito, de fato, terem impacto significativo.
Fernando Nogueira da Costa, in Folha de São Paulo, 08/11/01 (Compilado)

01. A temática do texto está centrada na:
A) crítica ao capitalismo brasileiro e à ganância dos credores.
B) omissão do governo petista em políticas sociais.
C) liquidação da dívida externa.
D) integração do crescimento econômico com a garantia das condições básicas da vida.
E) concessão de microcrédito para as pequenas empresas.
02. Deduz-se, pelo texto, que o governo pode acabar com a péssima distribuição de renda do Brasil com utilização de medidas
de:
A) juros baixos para os pequenos produtores.
B) não pagamento das dívidas interna e externa e aplicação do dinheiro em programas de crédito.
C) apoio à economia informal com ênfase nos programas de concessão de microcrédito para o indivíduo.
D) união com a sociedade para o fortalecimento das ações solidárias que visem a “inclusão dos excluídos”.
E) profissionalização, de apoio financeiro e de favorecimento de ambientes propícios a microempreendimentos.
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03. O parágrafo que melhor desenvolve a idéia contida na introdução do texto é o:
A) terceiro.
B) quarto.
C) quinto.
D) sexto.
E) sétimo.
04. O uso de “aspas” em expressões e palavra, sem parcimônia, no quinto parágrafo, indica que o autor queria:
A) realçar o significado denotativo de cada uma.
B) criticar o uso destas expressões e palavras.
C) evidenciar que elas são gírias.
D) mostrar que está usando expressões e palavra de outrem.
E) destacar estas expressões e palavra com arcadismos.
05. Assinale a alternativa que apresenta redação CORRETA em relação à pontuação.
A) O crescimento econômico é o melhor remédio para as doenças do desemprego, mas, por si só também, não é suficiente para
reduzir a pobreza e nem as disparidades sociais.
B) O crescimento econômico é o melhor remédio para as doenças do desemprego mas, por si só, também, não é suficiente,
para reduzir a pobreza e nem as disparidades sociais.
C) O crescimento econômico, é o melhor remédio para as doenças, do desemprego mas por si só também não é suficiente para
reduzir a pobreza e nem as disparidades sociais.
D) O crescimento econômico, é o melhor remédio para as doenças do desemprego, mas, por si só também, não é suficiente
para reduzir a pobreza e, nem as disparidades sociais.
E) O crescimento econômico é o melhor remédio para as doenças do desemprego, mas por si só também não é suficiente, para
reduzir a pobreza, e, nem as disparidades sociais.
06. Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de palavras com o mesmo radical de “piscoso” (l. 04).
A) Piscatória, piscativo, písceo.
B) Piscina, piscado, piscicatório.
C) Pisciano, píscola, piscosa.
D) Pisciforme, pisco, piscicultura.
E) Piscicaptura, piscamento, piscívono.
07. Assinale a alternativa com palavras ortografadas corretamente de acordo com a seqüência:
“peixe” (l. 02), “anzol” (l. 03), ”concessão” (l. 22)
A) laxante - cataqueze - sessão
B) trouxer - catequizar - assento
C) broxa - analizar - passo
D) xácara - deleitozo - obsessão
E) taxa - catálize - admissão
08. Encontram-se os prefixos “macro” e “micro” (l. 04) que são antônimos. Assinale a alternativa que apresenta palavras com
prefixos antônimos entre si:
A) anarquia - anagrama, ultrapassar - extravasar
B) subalterno - sobestar, intravenoso - impermeável
C) abstrair - adjunto, sotopor - extrafino
D) endotérmico - epiderme, metátese - metafonia
E) arquiduque - arcanjo, paradigma - perífrase
09. Assinale a alternativa em que “infra” NÃO é prefixo.
A) Infracitado.
B) Infrato.
C) Inframedíocre.
D) Infraglótico.
E) Infracolocado.
10. A palavra “CrediAmigo” (l. 28) é formada por:
A) derivação prefixal.
B) derivação sufixal.
C) hibridismo.
D) derivação parassintética.
E) composição.
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11. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo:
“É verdade _____ o cogito (Descartes) não seria capaz de vislumbrar que de suas entranhas fosse expelida, no final do
século XX, a Economics, este monstrum vel prodigium da metafísica ocidental, matraqueada nos tristes tópicos. O _____
universalismo gera o péssimo
particularismo como a banda podre de _____ mesmo. Na versão pós-moderna e
globalizada, a dialética iluminista do universal e do particular se ________ sofisticadamente cruel. Sua especialidade é o
jogo do ilusionismo _______ as subjetividades supostamente esclarecidas ou iluminadas são reduzidas a meras
objetivações de processos que não constroem”.
(Parágrafo extraído de um discurso proferido na Academia Paulista de Letras - http://www.eco.unicamp.br/Belluzzo.html)

A)
B)
C)
D)
E)

com que, mal, si, tornam, em que
de que, mau, se, torna, onde
que , mau, si, torna, em que
em que, mal, se tornam, onde
que, mal, si, tornam, onde

12. No sintagma “Como exemplo da necessidade de intervenção governamental” (l. 27) encontram-se:
A) dois complementos nominais e um adjunto adnominal.
B) dois objetos indiretos e um adjunto adnominal.
C) um complemento nominal e dois adjuntos adnominais.
D) um objeto indireto e dois adjuntos adnominais.
E) um adjunto adnominal, um complemento nominal e um adjunto adverbial.
13. No período “Elas permitem que toda a população atinja, no curto prazo, patamares mínimos de dignidade e
sobrevivência” (l. 06-07), os grifos são respectivamente:
A) oração substantiva objetiva indireta, adjunto adnominal, objeto indireto.
B) oração substantiva objetiva direta, adjunto adverbial de tempo e objeto direto.
C) oração substantiva subjetiva, adjunto adverbial de tempo e objeto direto.
D) oração substantiva objetiva direta, adjunto adnominal, objeto indireto.
E) oração substantiva objetiva indireta, adjunto adverbial, objeto direto.
14. Dentro do contexto, assinale a alternativa que apresenta a significação mais adequada para “focalização” (l. 12).
A) Intensificação.
B) Idealização.
C) Apuração.
D) Evidencialização.
E) Restrição.
15. Assinale a alternativa que define morfológica ou sintaticamente, conforme a seqüência:
“se” (l. 01), “lhe” (l. 03), “la” (l. 12), “se” (l. 09).
A) Conjunção condicional, objeto indireto, objeto indireto, objeto indireto.
B) Partícula integrante do verbo, objeto direto, objeto direto, objeto direto.
C) Conjunção condicional, objeto indireto, objeto indireto, partícula integrante do verbo.
D) Índice de indeterminação do sujeito, objeto direto, objeto indireto, partícula integrante do verbo.
E) Índice de indeterminação do sujeito, objeto indireto, objeto direto, índice de indeterminação do sujeito.
16. Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da análise sintática dos grifos “merece destaque a experiência do
Banco do Nordeste do Brasil” (l. 27-28) e “é a experiência que apresenta o melhor desempenho...” (l. 29).
A) Objeto direto, sujeito.
B) Sujeito, predicativo.
C) Objeto indireto, predicativo.
D) Sujeito, objeto direto.
E) Objeto direto, predicativo.
17. No período “No que se refere ao trabalho informal, a idéia dominante é a do apoio ao indivíduo, com ênfase em
programas de concessão de microcrédito, para tocar o negócio.” (l. 21-22), a preposição em é regida pelo:
A) substantivo programas.
B) substantivo ênfase.
C) substantivo apoio.
D) substantivo idéia.
E) verbo referir.
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18. Assinale a alternativa que apresenta redação CORRETA.
A) “A atividade que define uma instituição financeira é a concessão de crédito. Porém, para cumprir a missão de
desenvolvimento de uma região com muitas potencialidades ainda não exploradas, o Banco do Nordeste entende que o
crédito é necessário, mas não deve ser o único serviço oferecido”.
B) “A atividade, que define uma instituição financeira, é a concessão de crédito. Porém, para cumprir a missão de
desenvolvimento de uma região, com muitas potencialidades ainda não exploradas, o Banco do Nordeste entende que o
crédito é necessário, mas, não deve ser o único serviço oferecido”.
C) “A atividade que define uma instituição financeira, é a concessão de crédito; Porém, para cumprir, a missão de
desenvolvimento de uma região com muitas potencialidades, ainda não exploradas, o Banco do Nordeste entende que o
crédito é necessário, mas não deve ser o único serviço oferecido”.
D) “A atividade que define uma instituição financeira é a concessão de crédito: porém, para cumprir a missão de
desenvolvimento de uma região com muitas potencialidades ainda não exploradas, o Banco do Nordeste entende que o
crédito é necessário, mas não deve ser o único serviço oferecido”.
E) “A atividade que define uma instituição financeira é a concessão de crédito. Para cumprir a missão de desenvolvimento de
uma região com muitas potencialidades ainda não exploradas, o Banco do Nordeste entende que o crédito é necessário, mas
não deve ser o único serviço oferecido”.
19. Assinale a alternativa em que o verbo NÃO é de ligação.
A) O brasileiro está preocupado com a desigualdade social.
B) O nordestino é um povo forte.
C) O BNB continua empreendedor.
D) A política econômica tem andado confusa.
E) O dinheiro fica no pagamento da dívida externa.
20. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas do parágrafo:
“A política de não ___________ dos gastos públicos fez com que __________ as ações sociais ___________________ o
crescimento das desigualdades sociais”.
A) contensão - paralizassem - com que amenizariam
B) contensão - paralisasse - que amenizariam
C) contenção - paralizassem - as quais amenisariam
D) contenção - paralisassem - que amenizariam
E) contensão - paralizasse - que amenisaria

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS - RACIOCÍNIO LÓGICO E
QUANTITATIVO
21. Uma operadora de telefonia celular tarifa o minuto de ligação em R$ 0,30 e oferece os seguintes planos:
• Plano A: o cliente paga a quantia fixa de R$ 45,00, convertida em créditos para ligações e, excedendo os minutos
correspondentes, paga a tarifa adicional de R$ 0,10 por minuto.
• Plano B: o cliente paga a quantia fixa de R$ 60,00 convertida em créditos para ligações e paga a tarifa adicional de R$ 0,05
por minuto excedente.
A)
B)
C)
D)
E)

Assim, é INCORRETO deduzir desta descrição dos planos que:
o plano B é mais vantajoso para o cliente com total de ligações excedendo 190 minutos.
um cliente do plano B paga R$ 13,00 a mais que um cliente do plano A por 155 minutos de ligações.
o total de 200 minutos de ligações correspondente a uma diferença positiva de R$ 6,00 entre os dois planos.
a diferença positiva da tarifa, nos dois planos, correspondente a um total de 250 minutos equivale a 25 minutos de ligação.
10 minutos de ligações no plano A e 30 minutos de ligações no plano B totalizam R$ 105,00.

22. As três seqüências de números a seguir obedecem a uma lei de formação lógica. Determine o número ausente da última
seqüência, indicado por um sinal de interrogação.
(12, 4, 15)
A)
B)
C)
D)
E)

(36, 9, 20)

(21, ?, 35)

3
5
14
18
48
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23. Os advogados Clóvis, Rui e Raimundo trabalham em agências diferentes de um mesmo banco, denominadas Norte, Sul e
Leste. Exercem, não necessariamente nesta ordem, suas funções nos setores de Financiamento, Cobrança e Ouvidoria.
Sabe-se, ainda, que:
• Clóvis e o advogado da Agência Leste não trabalham na Ouvidoria.
• O advogado da Agência Norte não é Clóvis nem Rui.
• Na Agência Sul, o advogado não trabalha na Ouvidoria nem no Financiamento.
A)
B)
C)
D)
E)

É possível concluir que:
Clóvis trabalha no setor de Cobranças da Agência Norte.
Rui, o advogado da Agência Leste, trabalha no setor de Ouvidoria.
nem Raimundo, nem Rui trabalham no setor de Financiamento.
Raimundo trabalha no setor de Cobranças da Agência Leste.
nas Agências Sul e Norte, os advogados não trabalham com Financiamento.

24. Considere as seguintes premissas de um argumento:
• Não há aumento de produtividade, se novas técnicas agrícolas não são empregadas.
• Se novas técnicas agrícolas são empregadas, aumentam os custos de produção e não aumentam os preços dos insumos.
• A produtividade aumenta.
A)
B)
C)
D)
E)

Uma conclusão logicamente derivada destas premissas é que:
a produtividade aumenta e novas técnicas agrícolas não são empregadas.
novas técnicas agrícolas são empregadas na produção de insumos.
custos de produção aumentam e preços dos insumos diminuem.
os custos de produção aumentam ou a produtividade aumenta.
a produtividade agrícola aumenta e os custos de insumos aumentam.

25. Um engenheiro avalia se duas paredes em uma edificação estão em ângulo de 135º do seguinte modo: traça dois segmentos
OP e OQ de 5cm, um em cada parede, à mesma altura do solo, de modo que o ponto O esteja na aresta comum às paredes.
Mede, então, a distância d de P a Q. Constatando-se que o ângulo era menor do que o desejado, pode-se afirmar que:
A) d/5 < √ √ 2 + 2
B) d = 25 (√ 2 + 2 )
C) d = 5 √ 1 - (√ 2 / 2 )
D) d/5 > √ √ 2 + 2
E) d < 50 √ 1 + (√ 2 / 2 )
26. Simbolizemos por P1, P2 e P3 insumos produzidos em três fábricas F1, F2 e F3. Na matriz M abaixo, a entrada na i-ésima
linha e na j-ésima coluna indica o custo unitário em reais do produto Pj na fábrica Fi, onde i e j variam no conjunto
{1, 2, 3}:
M=

A)
B)
C)
D)
E)

[

]

0,60 0,75 1,20
0,40 0,45 0,60
0,80 0,50 1,00

A quantidade total de unidades dos insumos de modo que os custos totais nas fábricas F1, F2 e F3 sejam, respectivamente,
de R$ 360,00, R$ 200,00 e R$ 290,00 é de:
150
200
400
580
850

27. Recomenda-se que, em um período de 24 meses, um dado terreno deva ser cultivado em sistema de rodízio por plantações
de milho, arroz e feijão, sem repetição, em períodos de 6 meses. Seguindo estas instruções, um agricultor decide iniciar o
plantio em seus três terrenos das três culturas, de forma que as três sejam cultivadas, simultaneamente, uma em cada
terreno. Quantas possibilidades de cultivo este agricultor teria ao cabo de 24 meses?
A) 6
B) 16
C) 18
D) 24
E) 48

05 / 15

28. Um globo contém 9 bolas numeradas com algarismos distintos de 1 a 9. Sorteia-se, ao acaso, com reposição, três bolas do
globo. Qual a probabilidade de que o resultado do sorteio seja a seqüência 3, 3, 3?
A) 3-9
B) 1/27
C) 1/729
D) 3/103
E) 0,009
29. Seja N o número de anagramas da palavra "AEIOUBCDF", cuja última letra à direita seja uma consoante. Denotemos por P
a probabilidade de escolher-se aleatoriamente um dentre estes anagramas que contenha exatamente duas vogais juntas. Os
valores de N e P são, respectivamente:
A) 8! e 14
B) 4 · 8! e 1/9
C) 4 · 8! e 1/14
D) 4 · 9! e 1/9!
E) 9! e 1/4 · 9!
30. Para cada número inteiro positivo n, seja Mn a matriz dada por:
M=

A)
B)
C)
D)
E)

[ 10 n1 ]

Qual das afirmações, a seguir, acerca destas matrizes é INCORRETA?
Mm · Mn = Mm+n
Mn-1 = - Mn
(det Mn)n = det Mn
det(M1+ M2 + ... + Mn) = n2
As matrizes Mn são invertíveis.

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ECONOMIA
31. Indique a afirmativa INCORRETA.
A) As linhas de orçamento deslocam-se para a direita em resposta a um aumento na renda do consumidor.
B) As linhas de orçamento fazem uma rotação em torno de um ponto fixo quando o preço de uma mercadoria é modificado,
mantendo-se constante a renda do consumidor e o preço da outra mercadoria.
C) Os consumidores maximizam sua satisfação sujeita à restrição orçamentária.
D) Quando um consumidor maximiza sua satisfação, a taxa marginal de substituição é igual à soma dos preços das duas
mercadorias.
E) Às vezes, a maximização da satisfação é obtida por meio de uma solução de canto.
32. A respeito das Curvas de Engel, é CORRETO afirmar que:
A) relacionam quantidade consumida com o nível de preço.
B) a curva de Engel com inclinação descendente aplica-se a todos os bens normais.
C) a curva de Engel com inclinação ascendente aplica-se a todos os bens inferiores.
D) as curvas de renda-consumo podem ser utilizadas na construção de curvas de Engel.
E) as curvas de Engel não servem para mostrar como as despesas dos consumidores variam entre grupos de renda.
33. Considere a seguinte função de produção Q = 24x1 + 8x2, onde x1 e x2 são insumos diferentes que entram na fabricação de
certo bem. Assinale a alternativa que apresenta a taxa marginal de substituição técnica.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 8
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34. Uma pequena empresa de beneficiamento de suco de laranja em Sergipe produz de acordo com a seguinte função de
produção:
q = 2KL
onde q é a quantidade de garrafas de dois litros de suco de laranja, K é o número de máquinas centrifugadoras e L, o
número de equipes de trabalho. Cada máquina é alugada ao custo r = R$ 6.000,00 por semana e cada equipe custa w = R$
2.000,00 por semana. O custo total de produção é R$ 12.000,00. Maximizando a produção, obtêm-se, respectivamente, as
seguintes quantidades ótimas K* e L*:
A)
B)
C)
D)
E)

K* = 1 e L* = 3
K* = 2 e L* = 1
K* = 5 e L* = 2
K* = 3 e L* = 2
K* = 3 e L* = 3

35. A respeito do equilíbrio geral é INCORRETO afirmar que:
A) o equilíbrio geral se refere ao estudo de como a economia pode ajustar-se para igualar a demanda e a oferta em todos os
mercados ao mesmo tempo.
B) numa alocação eficiente de Pareto, as taxas marginais de substituição devem ser iguais entre si e iguais à razão de preços.
C) a lei de Walras afirma que o valor da demanda excedente agregada é zero para todos os preços.
D) uma alocação eficiente ocorre quando nenhum consumidor pode aumentar sua satisfação por meio de trocas, sem
prejudicar algum outro consumidor.
E) o primeiro Teorema da Teoria Econômica do Bem-Estar afirma que o equilíbrio competitivo é ineficiente, no sentido de
Pareto.
36. O hiato de produto (diferença entre o produto potencial e o efetivo) é positivo quando:
A) a economia atinge o pleno emprego.
B) a economia supera o produto de pleno emprego.
C) parte dos fatores de produção está sendo subutilizado.
D) o nível de utilização da capacidade instalada é pleno.
E) verifica-se ausência de capacidade ociosa.
37. Em relação à política fiscal, assinale a alternativa CORRETA.
A) Procura estimular ou desestimular as despesas de consumo e de investimentos por parte das empresas e das pessoas,
influenciando as taxas de juros e a disponibilidade de crédito.
B) Funciona diretamente sobre as rendas, mediante a tributação e os gastos públicos.
C) É uma medida de política fiscal pura, anti-recessiva, materializa-se por meio de redução dos gastos do governo e/ou
aumento da carga tributária com meios de pagamentos constantes.
D) Por política fiscal, entende-se a atuação do Banco Central para definir as condições de liquidez da economia.
E) Caso a política fiscal assuma a forma de uma redução dos impostos, seu impacto sobre a demanda se dará pela diminuição
da renda disponível dos agentes.
38. Aponte a alternativa INCORRETA.
A) A diferença entre o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Nacional Bruto (PNB) é dada pela Renda Líquida Enviada ao
Exterior.
B) A Renda Pessoal Disponível (RPD) é igual à Renda Pessoal (RP) menos os impostos diretos pagos pelas pessoas físicas ao
governo.
C) O Produto Nacional Líquido a custo de fatores é calculado a partir do Produto Nacional Bruto a preços de mercado,
subtraindo os impostos indiretos e somando os subsídios.
D) O investimento em ações é um componente do investimento agregado, no sentido da contabilidade nacional.
E) O Valor Adicionado é dado pela diferença entre o Valor Bruto da Produção e o consumo de bens e serviços intermediários.
39. Suponha uma economia em que o volume de investimento (I) seja R$ 200,00 e o consumo seja explicitado pela seguinte
função : C = R$ 50,00 + 0,8Y; nesse caso a renda de equilíbrio será:
A) R$ 750,00
B) R$ 1.000,00
C) R$ 1.250,00
D) R$ 1.500,00
E) R$ 1.750,00
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40. Sobre os tipos de regimes cambiais, é INCORRETO afirmar que:
A) um regime de flutuação cambial pura é caracterizado pelo fato de que a taxa de câmbio é determinada, exclusivamente, por
meio da atuação das forças de mercado.
B) um regime de câmbio fixo é aquele em que uma paridade entre moeda doméstica e estrangeira é estabelecida por meio de
uma decisão do governo ou de uma lei.
C) nos chamados conselhos de moeda (currency boards), a quantidade de moeda (primária) na economia é determinada pelos
fluxos de oferta e demanda de moeda estrangeira.
D) no regime de bandas cambiais, as mudanças na taxa de câmbio são feitas com freqüência e, em geral, obedecendo a
determinadas regras.
E) no sistema de flutuação suja (dirty-floating), o Banco Central intervém basicamente para evitar volatilidade excessiva da
taxa de câmbio.
41. Os principais fatores a determinar o saldo da balança comercial são: o nível de renda da economia e do resto do mundo, a
taxa de câmbio e os termos de troca. Sobre o assunto, é possível afirmar que:
A) quanto mais valorizada a moeda nacional em relação às moedas estrangeiras, menor a competitividade dos produtos
nacionais, e, portanto, maior o estímulo às exportações e o desestímulo às importações.
B) quanto menor a renda do país, menor será a demanda por produtos importados; logo, piora o saldo da balança comercial.
C) quanto menor a renda do resto do mundo, menor a demanda por produto do país, melhorando o saldo da balança comercial.
D) quanto melhores os termos de troca, isto é, quanto mais caros forem os produtos exportados em relação aos produtos
importados, melhor será o saldo da balança comercial.
E) quanto mais desvalorizada a moeda nacional em relação às moedas estrangeiras, maior a competitividade dos produtos
nacionais e, portanto, maior o desestímulo às exportações e o estímulo às importações.
42. No modelo IS-LM para uma economia fechada, um aumento dos gastos do governo desloca a(as) função(ões):
A) IS para a direita.
B) IS para a esquerda.
C) IS e LM para a esquerda.
D) LM para a direita.
E) LM para a esquerda.
43. O produto nacional de um país, medido a preços constantes, aumentou consideravelmente em dois anos. Isso significa que:
A) a economia cresceu devido apenas ao aumento de preços.
B) o investimento real entre os dois anos diminuiu.
C) ocorreu um incremento real da produção.
D) a inflação permaneceu inalterada.
E) nada se pode afirmar sem o conhecimento do comportamento da inflação.
44. A política de abertura comercial em condições de sobrevalorização cambial teve como resposta um intenso processo de
reestruturação da industrial brasileira na década de noventa. Esse processo acarretou:
A) fechamento de linhas de produção consideradas não competitivas.
B) redução substancial da importação de bens de capital.
C) rigidez dos contratos de trabalho.
D) especialização da produção industrial em atividades de alto valor agregado.
E) reduções de produtividade acompanhados de aumento do emprego.
45. A crise do padrão de financiamento, no início dos anos oitenta, provocou o rompimento completo do fluxo de capital
estrangeiro para os países em desenvolvimento. Assim, esses países foram obrigados a entrar em uma política de geração
de superávits da balança comercial, para fazer frente aos serviços da dívida externa. No Brasil, a política adotada NÃO se
baseava:
A) na redução do déficit público, com redução dos gastos públicos, principalmente investimentos.
B) na redução da taxa de juros interna e expansão do crédito.
C) na redução do salário real, mediante critérios de subindexação dos salários contidos na política salarial.
D) na intensa desvalorização cambial.
E) no estimulo à competitividade da indústria por meio de subsídios e incentivos à exportação.
46. Em 1999, o regime cambial brasileiro que vinha desde o início do Plano Real foi alterado. O novo regime implementado
foi:
A) mini-desvalorizações cambiais.
B) câmbio fixo.
C) câmbio flutuante.
D) dolarização.
E) banda cambial.
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47. O Plano de Metas adotado no governo Juscelino Kubitschek pode ser considerado o auge do modelo de Substituição de
Importações no Brasil. Na sua elaboração, visava-se atacar os pontos de estrangulamento existentes e impedir o
aparecimento de novos. Os setores que foram identificados como pontos de estrangulamento são:
A) energia, transporte e alimentação.
B) educação e saúde.
C) indústria de bens não duráveis e semi-duráveis.
D) exportadores de produtos primários.
E) siderurgia e construção civil.
48. Entre os fatores estruturais e cíclicos que contribuíram para a reintegração dos países ditos emergentes aos fluxos de
capitais dos anos 90, é INCORRETO citar:
A) a liberalização dos mercados em países desenvolvidos - e posteriormente nos emergentes - pela remoção dos controles
sobre o movimento dos capitais.
B) o aumento das taxas nominal e real de juros nos países desenvolvidos.
C) a reorientação da política econômica dos países emergentes de longo prazo, na direção de sua liberalização e, de curto
prazo, pela manutenção de elevados rendimentos, principalmente pelos altos patamares de juros.
D) a maior importância dos investidores institucionais que diversificaram suas aplicações, adquirindo ativos financeiros nos
mercados emergentes com o objetivo de aumentar a rentabilidade de suas carteiras.
E) o processo de fusões e aquisições, incluindo as privatizações, nas economias emergentes.
49. Sobre a estratégia de desenvolvimento equilibrado, elaborada por Rosenstein-Rodan, assinale a alternativa CORRETA.
A) Consiste na realização de um conjunto de investimentos numa gama variada de indústrias, promovendo-se um grande
impulso na economia (big push).
B) Baseia-se no princípio de que o processo de crescimento pode ser visto como se desenvolvendo num intervalo de tempo
relativamente breve de duas ou três décadas, durante as quais a economia se transforma de tal maneira que o crescimento
econômico se torna, subseqüentemente, mais ou menos automático.
C) Representa o resultado final de uma série de desequilíbrios ou de avanços desiguais dos diferentes setores.
D) Resulta do processo de crescimento econômico que distribui diretamente a renda entre os proprietários dos fatores de
produção.
E) Chama a atenção para as decisões de investimento da empresa motriz, que, com sua capacidade inovadora e liderança,
exerce um efeito impulsionador sobre as demais empresas.
50. O neoliberalismo surgiu no pós-Segunda Guerra, como uma reação teórica e política ao Estado keynesiano. Essa visão
NÃO se expressa:
A) na existência de políticas sociais ativas que procurem diminuir as desigualdades entre os indivíduos, pois isto acomoda seus
beneficiários e arrefece a competição.
B) na utilização da política econômica para assegurar a estabilidade dos preços e garantir o cumprimento dos contratos e da
“livre concorrência”.
C) na recusa em aceitar o exercício de políticas ativas por parte do Estado, quer sejam macroeconômicas, no sentido de
estimular em geral a atividade produtiva e o emprego, quer sejam políticas setoriais e regionais.
D) na livre mobilidade de capitais e mercadorias, com a derrubada de restrições ao comércio e à livre circulação do capital
financeiro.
E) na descaracterização de qualquer tipo de ação coletiva, em particular as de natureza sindical, que são vistas como
coorporativas e contrárias ao interesse geral.
51. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à teoria do desenvolvimento endógeno.
A) Percebe o crescimento econômico como um processo caracterizado pela incerteza e pelo acaso, sendo condicionado pelas
características mutáveis do mercado e pelas decisões dos atores.
B) Considera a acumulação de capital e o progresso tecnológico fatores chaves no crescimento econômico.
C) Busca interpretar o processo de desenvolvimento a partir de uma perspectiva territorial, introduzindo o espaço na discussão.
D) Defende a flexibilidade frente às formas rígidas de organização da produção.
E) Tem uma visão hierarquizada e linear da inovação, na qual os passos que vão do descobrimento científico e da invenção à
inovação são dados sucessivamente.
52. Tratando-se da análise de Shumpeter sobre o processo de Desenvolvimento Econômico, é INCORRETO afirmar que:
A) o fluxo circular constitui um sistema de equilíbrio geral, em que as relações entre as variáveis ocorrem em condições de
crescimento equilibrado e são determinadas pelo ritmo da expansão demográfica.
B) o desenvolvimento econômico deriva de novas combinações dos fatores de produção e de mudanças revolucionárias e
irreversíveis da função de produção agregada.
C) as novas combinações significam destruição de combinações antigas.
D) a fase ascendente do ciclo econômico shumpeteriano prolonga-se pela existência de direitos de patente, que permitem aos
inovadores manter por mais tempo preços elevados de seus produtos.
E) na recessão, as firmas concorrenciais aumentam sua participação na economia, em detrimento das firmas com maior poder
de mercado, que mantêm combinações antigas.
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53. O desenvolvimento econômico define-se pela existência de crescimento econômico contínuo, em ritmo superior ao
crescimento demográfico, envolvendo mudanças de estruturas e melhoria dos indicadores sociais. Com o desenvolvimento,
NÃO se pode afirmar que:
A) a economia adquire maior estabilidade e diversificação.
B) o setor de mercado interno aumenta simultaneamente sua participação na economia, passando a ser o elemento dinâmico do
sistema.
C) o progresso tecnológico e a formação bruta de capital tornam-se gradativamente fatores endógenos.
D) as estruturas econômicas tornam-se inadequadas à adoção de inovações tecnológicas e ao crescimento econômico
sistemático.
E) as exportações de produtos manufatureiros se diversificam e o comércio exterior se amplia.
54. Um dos mecanismos utilizados para evitar crises cambiais e proteger a indústria nacional brasileira durante a vigência do
modelo de substituição de importações foi o sistema de taxas múltiplas de câmbio que consistia:
A) no estabelecimento de vários mercados cambiais, destinando-se a cada um deles alguns tipos de demanda e oferta de
divisas.
B) no estabelecimento de um sistema de licenças para importar, controlando o acesso dos demandantes de divisas à moeda
estrangeira.
C) na promoção de uma forte desvalorização da taxa de câmbio nominal, acima do aumento dos preços internos.
D) na elevação das tarifas de importação.
E) na limitação da quantidade do produto importado a um valor pré-estabelecido.
55. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as teses da Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) para explicar o
atraso da América Latina em relação aos centros desenvolvidos.
A) A ausência de desenvolvimento decorria da especialização da periferia na produção de bens primários que, no lugar de
absorver o diferencial de renda no mercado mundial, estaria transferindo renda em direção aos países desenvolvidos.
B) A ausência de desenvolvimento decorria da estrutura agrária fortemente concentrada no binômio latifúndio/minifúndio.
C) A ausência de desenvolvimento decorria da produção restrita a produtos primários cuja demanda no mercado mundial
tendia a ser pouco dinâmica, submetendo a periferia à deterioração dos termos de troca.
D) A ausência de desenvolvimento decorria da existência, nos países desenvolvidos, de mercados oligopolizados e
sindicalismo organizado que permitia a estabilidade dos preços dos produtos manufaturados por eles, enquanto existia uma
pressão baixista sobre os preços dos produtos primários da periferia.
E) A ausência de desenvolvimento decorria das sanções impostas a esses países pelo “imperialismo” dos países desenvolvidos,
os quais proibiam toda e qualquer iniciativa industrializante na “periferia”.
56. Sobre a industrialização nordestina, é INCORRETO afirmar:
A) a industrialização nordestina se fez em um ambiente de dependência e complementariedade com a dinâmica da região
Sudeste.
B) as oportunidades abertas com o sistema de incentivos fiscais e as vantagens relativas da região (mercado e matériasprimas, principalmente) atraíram empresas extra-regionais, especialmente grandes grupos oligopólicos nacionais e
internacionais.
C) a industrialização nordestina foi desenvolvida como um projeto autônomo em condições de competir com o Centro-Sul e
não como extensão do processo brasileiro.
D) a abertura da economia brasileira e as mudanças no padrão de acumulação, com a retirada do Estado, levou os governos
estaduais a criarem mecanismos próprios de atração de empresas, por meio de vários incentivos fiscais, redundando numa
competitividade acirrada entre esses governos, conhecida como “guerra fiscal”.
E) em uma situação de concorrência aberta e diante das mudanças tecnológicas e estruturais, os subespaços da região Nordeste
ampliaram sua diferenciação.
57. Acerca dos Fundos Constitucionais de Financiamento, criados pela Lei n.7.827, de 27 de setembro de 1989, que
regulamentou o Artigo 159, Inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, de 1988, assinale a alternativa CORRETA.
A) Têm por objetivo promover as exportações das regiões menos desenvolvidas.
B) Estão sob a administração da Adene-Agência de Desenvolvimento do Nordeste.
C) Têm por objetivo integrar e desenvolver as regiões brasileiras, por meio do financiamento de atividades produtivas, atuando
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
D) Constituem um mecanismo de incentivo fiscal, atuando como meio de criar vantagens comparativas para as regiões menos
desenvolvidas.
E) Servem de importante mecanismo para o financiamento da infra-estrutura nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
58. A “Agenda 21 local” é uma importante estratégia de desenvolvimento. Sobre este assunto, pode-se afirmar que:
A) Nasceu na Conferência do Rio 92, tendo como objetivo maior a parceria entre as esferas pública e privada na busca do
desenvolvimento local e sustentável.
B) Nasceu por ocasião da realização do Primeiro Fórum Social em Porto Alegre.
C) Foi criada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) com o objetivo de mobilizar atores na busca do desenvolvimento local.
D) Nasceu por recomendação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
E) Nasceu como desdobramento do Projeto Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS).
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59. Acerca da atual situação do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), marque a alternativa CORRETA.
A) Foi extinto junto com a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
B) Continua ativo e operado pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste (Adene).
C) Continua ativo e operado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB).
D) Foi extinto e substituído pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
E) Ficou restrito à Região Nordeste, após a extinção da Sudene.
60. Marque a alternativa que contempla a principal força e contribuição do desenvolvimento local para a redução das
desigualdades regionais.
A) A atração de investimentos externos por meio de incentivos fiscais.
B) O caráter endógeno, na valorização do território e na utilização de fatores locais e regionais no processamento de bens e
serviços.
C) A capacidade de aperfeiçoar os mecanismos de funcionamento do livre mercado.
D) A independência em relação ao poder público.
E) As deseconomias externas que esse processo pode causar a favor dos agentes que dele participam.
61. As inovações tecnológicas são importantes para o desenvolvimento local e regional na medida em que:
A) as empresas compram pacotes tecnológicos prontos de fora, promovendo a queima das etapas do desenvolvimento
tecnológico.
B) as empresas locais desenvolvem parcerias com centros de pesquisa e capacitação e orgãos de financiamento locais,
formando assim um sistema local e regional de inovação.
C) as empresas procuram preservar os segredos tecnológicos para si próprias.
D) as empresas deixam de gastar com pesquisa e desenvolvimento - P & D, buscando se apropriar de conhecimento
tecnológico de outras empresas concorrentes.
E) o Estado não interfere no processo de geração e adoção de inovações.
62. Para efeito de análise comparada, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) estabeleceu três
principais categorias de medidas, uma para o nível “Baixo Desenvolvimento Humano”, outra para o nível “Médio
Desenvolvimento Humano” e uma terceira medida para “Alto Desenvolvimento Humano”. Pergunta-se: Qual foi o
intervalo considerado pelo PNUD para classificar a região no nível médio de desenvolvimento humano?
A) 0,4 ≤ IDH ≥ 0,6
B) 0,5 < IDH < 0,8
C) 0,5 < IDH < 0,7
D) 0,6 ≤ IDH ≤ 0,8
E) 0,5 ≤ IDH < 0,8
63. No que se refere ao êxodo rural no Brasil é CORRETA a afirmativa:
A) em 1960, mais da metade da população brasileira vivia na zona urbana.
B) o maior fluxo migratório do campo para a cidade se deu durante o modelo agroexportador.
C) o processo de industrialização por substituição de importação evidenciou a ocorrência de uma forte migração do campo
para a cidade.
D) o principal fluxo migratório que caracterizou a economia brasileira durante o século XIX foi o chamado êxodo rural.
E) o êxodo rural no Brasil foi uma conseqüência direta da Lei de Terra de 1840.
64. Sobre o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) instituído em 1965, pode-se afirmar:
A) sistema criado no II PND com o intuito de garantir aos produtores a safra e os preços mínimos dos produtos, na época da
comercialização.
B) tinha como objetivo fundamental construir agrovilas na zona rural.
C) foi instituído para assegurar recursos aos grandes, médios e pequenos produtores do Complexo Agroindustrial exclusivos
da região Nordeste.
D) tinha como objetivo propiciar aos agricultores linhas de crédito acessíveis e baratas, a fim de viabilizar o investimento e a
modernização do setor agrícola.
E) tinha como objetivo modernizar a agricultura somente na região Nordeste.
65. O complexo rural teve uma grande importância na formação econômica do Brasil. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar:
A) sua principal característica era a perfeita divisão do trabalho.
B) o passo fundamental que desencadeou a crise do complexo rural foi a transição para o trabalho assalariado, com a criação
da Consolidação das Leis Trabalhistas, a partir de 1850.
C) com o complexo rural, inicia-se a fase da integração dos mercados nacionais.
D) a rápida decomposição do complexo rural inicia-se em 1850, com a implantação da Lei de Terras no Brasil e a proibição
do tráfico negreiro, e consolida a modernização da agricultura brasileira.
E) as fazendas, para produzir um determinado produto, tinham de produzir todos os bens intermediários e os meios de
produção necessários, e ainda assegurar a reprodução da própria força de trabalho ocupada nessas atividades.
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66. O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) investiu, durante o ano de 2004, R$ 5,6 milhões em financiamentos do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), beneficiando 1,57 milhão de famílias. É
CORRETO afirmar:
A) o público do grupo “A” do Pronaf é formado por todos os produtores agropecuários do país.
B) o grupo “A” do Pronaf beneficia, com o primeiro crédito de investimento, os assentados da reforma agrária.
C) o grupo “B” do Pronaf é financiado com as operações de microcrédito destinadas ao primeiro crédito dos assentados pela
reforma agrária e ao combate à pobreza no campo.
D) as operações relativas aos grupos “B”, “C”, “D” e “E” do Pronaf atendem aos agricultores familiares com inserção no
mercado e com renda bruta anual entre R$ 2 mil e R$ 60 mil.
E) o crédito rural do Pronaf está atualmente presente em quase todas as unidades da federação.
67. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento “o agronegócio foi responsável em 2003 por 33% do
Produto Interno Bruto (PIB), 42% das exportações e 37% dos empregos no Brasil”. O desenvolvimento do agronegócio
NÃO está atrelado:
A) ao desenvolvimento científico-tecnológico e à modernização da atividade rural.
B) ao desenvolvimento e à expansão de máquinas e implementos agrícolas.
C) à adoção de programas de sanidade vegetal e animal.
D) ao Fundo de Investimentos do Agronegócio (IFA), ao Certificado de Depósito Agropecuário e ao Warrant Agropecuário.
E) ao surgimento dos fundos parafiscais, como o FGTS durante as reformas do Plano de Ação Econômica do Governo
(PAEG).
68. O crédito rural pode ter as seguintes finalidades: crédito de custeio, investimento e comercialização. O crédito de custeio
destina-se:
A) a converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega, pelos produtores ou suas cooperativas.
B) a cobrir despesas normais dos ciclos produtivos.
C) a aplicar em bens ou serviços, cujo desfrute se estende por vários períodos de produção.
D) a converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega, pelos produtores ou suas cooperativas, e a cobrir
despesas normais dos ciclos produtivos.
E) a cobrir prejuízos ocorridos durante a comercialização.
69. Assinale a alternativa que NÃO é característica do processo de modernização da agricultura brasileira.
A) O aumento do grau de mecanização e quimificação das fazendas, o que promoveu importante aumento da produtividade do
setor.
B) O forte aumento na produção, no início de bens exportáveis, e depois também de produtos para o mercado doméstico.
C) O crescimento da agroindústria.
D) O aumento da concentração fundiária e o crescimento da utilização da mão-de-obra temporária.
E) Menor interligação entre o setor agrícola propriamente dito com seus fornecedores, chamados setores “ a montante” e com
seus compradores, setores ditos “a jusante”.
70. Em 1990, as pessoas ocupadas em atividades não-agrícolas com domicílio rural representavam 45% da PEA agrícola
residente no campo. Isso significa que as novas políticas devem considerar:
A) as atividades agrícolas como um indicador das novas funções que assume o meio rural brasileiro.
B) incentivar mais fortemente as atividades produtivas tradicionais como cultivos e criação de animais.
C) não incluir no espaço agrário a produção de serviços tais como turismo, lazer e preservação do meio ambiente.
D) incluir no espaço agrário os bens não-agrícolas, como moradia, transporte e artesanato.
E) não incluir novas formas modernas de trabalho a domicílio que permitam absorver parte da força de trabalho das mulheres
e idosos.
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PROVA DISCURSIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ECONOMIA
Questão Única
Na década de 90, os governos estaduais passaram a criar mecanismos próprios de atração de empresas por meio de vários
incentivos locais, implicando numa competição acirrada entre esses governos. Assim sendo, analise se o modelo de
industrialização com base na renúncia fiscal, constitui uma boa alternativa de desenvolvimento para os estados do Nordeste
brasileiro, considerando a possibilidade de que tal modelo venha a ampliar, sob todos os aspectos, a diferenciação
(desigualdades) dos subespaços regionais.
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