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DIREITO OU RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Processo Seletivo – MDIC/2009

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

 Pesquisa divulgada pela Câmara de Comércio dos 
Estados Unidos conclui que praticamente metade (49%) 
dos consumidores pertencentes à classe A admite comprar 
pirataria, número inferior à média das classes B (63%),  
C (66%) e D/E (59%). “A expectativa era de que a classe A, 
tendo mais informações, maior conhecimento e consciência 
do problema social e econômico gerado pela pirataria, fosse 
uma consumidora contida e multiplicadora do conceito de 
não comprar pirataria, mas não é o que ocorre”, afirmou 
a representante no Brasil da Câmara de Comércio dos 
Estados Unidos. Os mais ricos compram mais, devido ao 
poder aquisitivo mais alto.
 De cada dez brasileiros, sete compram produtos 
piratas. “Precisa haver consciência do consumidor do 
malefício que a pirataria faz para a economia do próprio 
Estado”, disse a representante, para quem o principal 
impulso de compra de produtos piratas ainda é o preço, 
em média 50% mais barato que o original. Para combater a 
pirataria, ela defende que é preciso endurecer a fiscalização 
e oferecer produtos originais mais baratos, por meio da 
redução dos impostos.

Vladimir Platonow. Internet: http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias. 

Acesso em 2/9/2009 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas ideias apresentadas no texto, assinale a 
opção correta.

(A) A classe A consome produtos falsificados porque seu 
custo-benefício é substancialmente maior.

(B) A conscientização do consumidor de que a pirataria 
afeta a economia do país foi exposta em uma das 
opiniões do texto como possível solução para o 
problema.

(C) Está havendo um declínio na compra de mercadorias 
piratas devido à conscientização dos consumidores.

(D) Medidas educativas e repressão à oferta de produtos 
falsificados têm repercutido positivamente na 
contenção do avanço da pirataria no país.

QUESTÃO 2

Assinale a opção gramaticalmente correta.

(A) A maioria dos brasileiros admite que uma redução nos 
impostos baratearia o custo dos produtos originais.

(B) Mais da metade da população não têm acesso à 
informações sobre consumo legal.

(C) Das pessoas pertencentes a classe C 1% não adquirem 
produtos falsificados.

(D) Os consumidores da classe B prefere os produtos 
pirateados em razão de seu custo-benefício.

QUESTÃO 3

Acerca dos aspectos linguísticos do texto, assinale a 
opção correta.

(A) Na linha 16, a expressão “para quem” refere-se a 
“Estado”.

(B) No texto, os termos “consciência” (linha 14), “próprio” 
(linha 15) e “ainda” (linha 17) pertencem à mesma 
classe gramatical.

(C) Seria mantida a correção gramatical se a forma verbal 
“tendo” (linha 6) fosse substituída por visto que 
possui.

(D) O trecho “C (66%) e D/E (59%)” (linha 5) exerce a 
mesma função sintática do trecho “comprar pirataria” 
(linhas 3 e 4).

QUESTÃO 4

A palavra “aquisitivo” (linha 12) está empregada no 
texto com o sentido de

(A) angariado.
(B) financeiro.
(C) requisitado.
(D) sobressalente.

QUESTÃO 5

Assinale a opção que NÃO contém erros gramaticais.

(A) O fenômeno do Real sobrevalorizado está diretamente 
ligado as atuais taxas de juros, ainda elevadas perante 
o cenário mundial. 

(B) Oferecer juros elevados gera um desestímulo ao 
investimento produtivo e geração de empregos. 

(C) A sobrevalorização do Real também implica efeitos 
danosos à economia reduzindo-se a competitividade 
das exportações brasileiras frente o comércio 
internacional.

(D) A possibilidade de viajar mais para o exterior ou comprar 
produtos importados com maior frequência, gerada 
pelo Real sobrevalorizado, tem sido comemorada por 
milhares de brasileiros. 

(Itens adaptados de Jorge Gerdau Johannpeter. 

Internet: http://www.intelog.net. Acesso em 3/9/2009.)

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta quanto às técnicas de redação 
oficial.

(A) A adoção de linguagem restrita a determinadas áreas 
técnicas garante a qualidade do texto oficial e maior 
compreensão do assunto tratado.

(B) Busca-se a uniformidade das correspondências oficiais 
ao adotar-se uma postura impessoal nos textos.

(C) Concisão, clareza e informalidade são características 
fundamentais da redação oficial.

(D) Visto que a dignidade é pressuposto para que se ocupe 
qualquer cargo público, é necessária sua evocação por 
meio do vocativo nas comunicações oficiais. A exemplo 
disso, deve-se usar expressões como Digníssimo ou 
D.D antes dos nomes dos destinatários. 

QUESTÃO 7

A respeito do emprego dos pronomes de tratamento 
nas correspondências oficiais de acordo com o Manual 
de Redação da Presidência da República, julgue os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em 
seguida, assinale a opção correta.

I – Devem ser tratados por Vossa Excelência: 
governadores de estado e do Distrito Federal, 
embaixadores, secretários-executivos de ministérios 
e reitores.

II – Devem ser tratados por Vossa Senhoria: juízes, 
deputados e senadores e oficiais generais das Forças 
Armadas.

III – Devem ser tratados por Vossa Magnificência: 
cardeais e padres.

A sequência correta é: 

(A) V, V, F.
(B) V, F, V.
(C) F, F, F.
(D) F, V, V.
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 8 a 12.

 Considerada a prima pobre entre as grandes bebidas, 
a cachaça tem passado por uma “revolução”. Com pesados 
investimentos em marketing e qualidade, está se tornando 
um produto de grife e ganhando as prateleiras no exterior.
 Devido à popularidade internacional do coquetel 
elaborado com a bebida – a caipirinha –, o nome cachaça 
hoje tem um toque de requinte; cachaça atualmente é uma 
coisa muito nobre, chique e elegante de se beber. 
 O Brasil embarca para o exterior 12 milhões de litros 
de cachaça por ano. Há sete anos, era exportada apenas 
metade desse volume. Diante da produção nacional, de 
1 bilhão de litros, a exportação ainda é pequena, mas 
os empresários acreditam que esse é um mercado muito 
promissor.
 Para que o destilado conquiste proteção conforme 
acordo que reconhece os direitos de propriedade intelectual, 
os produtores brasileiros ainda reivindicam à Organização 
Mundial do Comércio (OMC) a chamada DOC (Denominação 
de Origem Controlada). O título transformaria a bebida em 
exclusividade brasileira, assim como a tequila é uma marca 
mexicana e a champanhe é exclusiva da França.

Cachaça vira produto “chique” e ganha mercado no exterior. 

Internet: http://www.g1.globo.com. Acesso em 5/9/2009 (com adaptações).

QUESTÃO 8

Acerca das ideias apresentadas no texto, assinale a 
opção correta.

(A) A adoção do termo “prima pobre” tem o objetivo de 
sinalizar o perfil da cachaça no cenário internacional 
diante das demais bebidas no âmbito comercial.

(B) A denominação de origem controlada é um mecanismo 
de aumento das exportações do produto brasileiro.

(C) O requinte impresso ao nome cachaça está relacionado 
ao índice de exportação do destilado.

(D) Somente após ser reconhecida pela OMC, a cachaça se 
tornará um produto de exportação legalizado.

QUESTÃO 9

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, 
julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta.

I – Na linha 3, antes da palavra “qualidade” está 
subtendida a preposição em.

II – Seria mantida a correção gramatical do texto caso 
o trecho “embarca para o exterior” (linha 9) fosse 
substituído por expede ao mercado externo. 

III – Os sentidos do texto seriam mantidos caso o período 
“a exportação ainda é pequena, mas os empresários 
acreditam que esse é um mercado muito promissor” 
(linhas 12 a 14) fosse reescrito da seguinte maneira: 
Não obstante a exportação em pequena escala, 
os empresários confiam nas promessas do 
mercado.

Estão certos os itens

(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 10

Com relação à pontuação do texto, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – Na linha 6, a vírgula imediatamente após o segundo 
travessão poderia ser retirada sem causar erro 
gramatical.

II – Após “requinte” (linha 7), o ponto e vírgula poderia 
ser substituído por travessão sem causar erro 
gramatical.

III  – Acarretaria erro gramatical e mudança de sentidos 
caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após 
“proteção” (linha 15).

A sequência correta é:

(A) V, V, F.
(B) V, F, V.
(C) F, V, F.
(D) F, F, V.

QUESTÃO 11

Assinale a opção em que os termos em destaque estão 
empregados no texto no sentido conotativo.

(A) “Devido à popularidade internacional do coquetel” 
(linha 5).

(B) “Considerada a prima pobre entre as grandes 
bebidas” (linha 1).

(C) “era exportada apenas metade desse volume”  
(linhas 10 e 11).

(D) “o nome cachaça hoje tem um toque de requinte” 
(linhas 6 e 7).

QUESTÃO 12

Assinale a opção em que o termo indicado não se refere 
à “cachaça”.

(A) “coquetel” (linha 5)
(B) “produto de grife” (linha 4)
(C) “coisa muito nobre” (linha 8)
(D) “o destilado” (linha 15)

QUESTÃO 13

Assinale a opção que contém erros gramaticais.

(A) Esse é um mercado que cresceu 6,5% no faturamento 
no primeiro semestre em relação a igual período do 
ano passado.

(B) Os dados apontam que o segmento foi menos afetado 
que outras atividades, já que a venda de seus produtos 
depende menos de financiamento e mais da renda da 
população.

(C) Para essa expansão, a indústria de brinquedos 
conta agora com a recente inclusão na Política de 
Desenvolvimento Produtivo, do governo federal, que 
abre portas para linhas de crédito.

(D) As fabricantes de brinquedos caminham para fecharem 
o ano com números expressivos de vendas, apesar da 
crise financeira mundial que, atinge a economia do 
país, desde outubro de 2008.

(Itens adaptados de Indústria de brinquedos ganha impulso no país. 

Internet: http://www.mauavirtual.com.br. Acesso em 6/9/2009).
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Leia o texto abaixo para responder às questões 14 e 15.

 No setor automotivo, as vendas para o exterior caíram 
48% de janeiro a junho, em comparação ao mesmo período 
do ano anterior. Como a capacidade do mercado interno é 
limitada, as exportações são essenciais para a expansão 
das empresas brasileiras e, principalmente, para a geração 
de empregos. Diante desse quadro, precisamos ter uma 
política de desenvolvimento industrial para a exportação, 
considerando que uma das principais ferramentas de 
incentivo é o câmbio.
 A prioridade do Brasil precisa ser a geração de 
empregos. Existem milhares de pessoas que devem ser 
incluídas no circuito econômico. A meta, portanto, deve 
ser aproximar-se do pleno emprego, o que somente será 
atingido quando enfrentarmos os desafios que travam 
o crescimento do país, realizando a reforma tributária, 
trabalhista e previdenciária, assim como aprimorando a 
infraestrutura existente.
 Não podemos perder mais uma oportunidade de 
modernizar práticas históricas que impedem o nosso 
desenvolvimento. Portanto, é preciso aumentar as 
exportações na medida em que o mercado interno não 
consegue crescer ao ritmo da necessidade de inserção de 
milhares de pessoas na economia.

Jorge Gerdau Johannpeter. Internet: http://www.intelog.net/site. 

Acesso em 3/9/2009 (com adaptações).

QUESTÃO 14 

Quanto ao emprego das palavras no texto, julgue os 
itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Caso a expressão “Diante desse quadro” (linha 6) 
fosse substituída por Dessa maneira, seria mantida 
a correção gramatical, mas seriam alterados os 
sentidos do texto.

II – Na linha 8, a expressão “considerando que” está 
empregada com o mesmo sentido de sendo assim.

III – No texto, as palavras “principalmente” (linha 5) e 
“somente” (linha 13) pertencem à mesma classe 
gramatical.

A quantidade de itens certos é igual a 

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.

QUESTÃO 15

A respeito das ideias do texto, assinale a opção correta.

(A) A capacidade limitada do mercado interno inviabiliza 
as exportações.

(B) A criação de uma política de desenvolvimento 
industrial para a exportação está relacionada à política 
de geração de empregos.

(C) As reformas tributária, trabalhista e previdenciária são 
óbices ao desenvolvimento do país.

(D) O mercado interno não cresce na mesma proporção 
que as importações.

LÍNGUA INGLESA
Read the text below to answer the questions 16 to 20.

 Brazilian industrial policy developed within the context 
of a paradigm shift in the relations between State and 
Society, in which the public sector sought to bring about a 
business environment favorable to productive investment, 
while the private sector busied itself with seeking out 
opportunities and making investments.
 Brazil’s Industrial, Technological and Foreign Trade 
Policy (PITCE), unveiled in March of 2004, has unique 
features which clearly distinguish it from previous 
policies. Its purpose is to bring increased efficiency and 
competitiveness to Brazilian companies and place them in 
international markets, thereby creating jobs and increasing 
incomes. In tandem with this freshly-drafted industrial policy 
was the creation of the Brazilian Industrial Development 
Agency (ABDI), charged with promoting that policy, and of 
the National Industrial Development Council (CNDI), made 
up of Government Ministers and representatives from civil 
society working together to define strategies to guide the 
application of Brazil’s industrial policy. That is the institutional 
approach necessary to create those synergies that enable 
the public sector and private industry to pull together to 
move the nation’s industrial development forward.

President of the Brazilian Agency for Industrial Development (ABDI).  

Brazil’s Industrial, Technological and Foreign Trade Policy.  

Internet: http://www.mre.gov.br. Accessed on 9/15/2009 (with adaptations).

QUESTÃO 16

The word “which” (line 3) refers to

(A) a paradigm shift.
(B) Brazilian industrial policy.
(C) State and Society.
(D) the context.

QUESTÃO 17

According to the ideas of the text, choose the correct 
option.

(A) Brazilian companies weren’t efficient or competitive.
(B) The ABDI and the CNDI were created together with the 

freshly-drafted industrial policy.
(C) The private sector disapproved of productive 

investment.
(D) The relations between State and Society hampered the 

technological development.

QUESTÃO 18

In the text, a synonym for “charged with” (line 15) is

(A) trained for.
(B) interested in.
(C) given the task of.
(D) accused of.

QUESTÃO 19

In the text, the word “Its” (line 10) refers to 

(A) Brazil’s Industrial, Technological and Foreign Trade 
Policy (PITCE).

(B) Brazilian companies.
(C) previous policies.
(D) unique features.

QUESTÃO 20

The word “thereby” (line 12) could be substituted for

(A) anyway.
(B) by that means.
(C) in addition.
(D) yet.
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Read the text below to answer the questions 21 to 27.

 As a result of past emissions of carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases (GHGs), the world is now on course 
for future climate change. This year’s Human Development Report identifies 2ºC as the threshold above which irreversible and 
dangerous climate change will become unavoidable. It also explains why we have less than a decade to change course and 
start living within a sustainable global carbon budget identified at 14.5 gigatones of CO2 (Gt CO2) per annum for the remainder 
of the 21st Century. Currently, emissions are running at twice this level. If these trends continue, the carbon budget will be set 
for expiry during the 2030’s, setting in motion processes that can lead to temperature increases of 5ºC or above by the end of 
this century—roughly similar to temperature changes since the last ice age 10,000 years ago. 
 Brazil has signed and ratified the Kyoto Protocol. As a non-Annex I Party to the Protocol, Brazil is not bound by specific 
targets for greenhouse gas emissions.

Carbon dioxide emissions

Total emissions
(MtCO2)

CO2 emissions 
annual change

(%) 

CO2 emissions 
share of world 

total(%)

Population 
share
(%)

CO2 emissions 
per capita

(tCO2)

CO2 emitters 1990 2004 1990-2004 1990 2004 2004 1990 2004

United States 4,818.3 6,045.8 1.8 21.2 20.9 4.6 19.3 20.6
China 2,398.9 5,007.1 7.8 10.6 17.3 20.2 2.1 3.8
Russian 
Federation 1,984.1 1,524.1 -1.9 8.8 5.3 2.2 13.4 10.6

Mexico 413.3 437.8 0.4 1.8 1.5 1.6 5.0 4.2
Brazil 209.5 331.6 4.2 0.9 1.1 2.9 1.4 1.8
Trinidad and 
Tobago 16.9 32.5 6.6 0.1 0.1 0.0 13.9 24.9

Paraguay 2.3 4.2 6.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7
Bahamas 1.9 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 7.6 6.7
Haiti 1.0 1.8 5.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2
Global aggregates
High-income 
OECD 10,055.4 12,137.5 1.5 44.3 41.9 14.3 12.0 13.2

Latin America and 
the Caribbean 1,087.7 1,422.6 2.2 4.8 4.9 8.5 2.5 2.6

Low human 
development 77.6 161.7 7.7 0.3 0.6 7.8 0.3 0.3

World 22,702.5 28,982.7 2.0 100.0 100.0 100.0 4.3 4.5

Fighting climate change. Internet: http://hdrstats.undp.org.  
Accessed on 9/15/2009 (with adaptations)

.
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QUESTÃO 21

According to the text, choose the correct option.

(A) Emissions of carbon dioxide (CO2) and other greenhouse 
gases (GHGs) are unavoidable.

(B) Fighting climate change is dangerous.
(C) Modifying the course for future climate change became 

a global issue. 
(D) Living in a sustainable global carbon budget is 

unsuitable.  

QUESTÃO 22

A synonym for “threshold” (line 2) is

(A) limit.
(B) budget.
(C) reason.
(D) aim.

QUESTÃO 23

The word “which” (line 2) refers to

(A) 2oC.
(B) this year’s Human Development Report.
(C) above.
(D) the threshold.

QUESTÃO 24

A synonym for “increases” (line 6) is

(A) diminishment.
(B) lors.
(C) enlargement.
(D) maintenance.

QUESTÃO 25

According to the table above, choose the correct option.

(A) Brazil accounts for 1,8% of global emissions.
(B) High-income OECD countries account for almost half 

of all CO2 emissions.
(C) Latin America and the Caribbean’s emission levels are 

below those of Brazil.
(D) Low human development countries lead the league of 

“CO2 biggest emitters”.

QUESTÃO 26

According to the last paragraph of the text 
(lines 8 and 9), Brazil:

(A) as a non-Annex I Party, does not have to achieve 
certain quantified emission limitation and reduction 
objectives.

(B) has signed the Kyoto Protocol, but gave up later.
(C) has to follow specific targets for greenhouse gas 

emissions.
(D) is not a Party to the Kyoto Protocol for it is listed as a 

non-Annex I Party. 

QUESTÃO 27

The word that would NOT be an appropriate synonym  
for the word “budget” (line 4) is

(A) income.
(B) quantity.
(C) supply.
(D) stock.
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Read the text below to answer the questions 28 to 35.

 “Prehuman divine life is a life of singeing nowness.” 

Clarice Lispector, who wrote these words, was as enigmatic 

as they are. Benjamin Moser sets out to crack the enigma. 

One finishes his new biography largely persuaded by his 

solution while wishing that he had gone at the task a little 

less strenuously.

 Lispector, the “princess of the Portuguese language” 

and perhaps the first Latin American writer to be identified 

as a practitioner of magic realism, is one of the more obscure 

geniuses of modern letters. A Brazilian Jew, she fashioned 

strange, experimental novels and stories in elemental 

settings that seem only tangentially related either to Brazil 

or to Judaism. She proclaimed her Brazilianness more often 

and more forcefully than her Jewishness. But Mr. Moser 

believes that her work is profoundly Jewish. He makes the 

case that her tragedies and philosophical concerns led her 

to create a body of work that belongs within the tradition of 

Jewish mysticism.

 Lispector was born in Ukraine to a family still reeling 

from the pogroms and plagues that followed the first world 

war and the creation of the Soviet Union. Her feet never 

touched Ukrainian soil, she insisted – she was a year old 

when the family fled. Her intellectually ambitious father 

turned to peddling in Brazil’s poor north-east. Her mother, a 

secret writer herself, died slowly from syphilis caught from 

rape in the old country.

 Legendarily beautiful, Lispector embarked on a 

conventional life, marrying a diplomat and mothering two 

sons. She was not above purveying make-up tips through 

ladies’ columns in newspapers. But the corseted, wandering 

life of a diplomat’s wife did not suit her and one son was 

schizophrenic. She divorced and returned to Rio de Janeiro 

to live out her days. A fire caused by sleeping pills and 

cigarettes scarred her beauty.

Internet: http://www.economist.com.

 Accessed on 9/15/2009 (with adaptations).

QUESTÃO 28

According to the text, Clarice Lispector was

(A) a believer of traditional teachings.

(B) a secret novelist.

(C) a typical realist writer.

(D) an obscure genius.

QUESTÃO 29

It can be concluded from the text that

(A) Benjamin Moser has cracked Lispector’s enigma.

(B) Judaism influenced Lispector’s work.

(C) Lispector’s life was a complete tragedy.

(D) Lispector frequently proclaimed her Ukrainian origin. 

QUESTÃO 30

In the text, Benjamin Moser supports the idea that 

Lispector’s work

(A) symbolizes the ambitions of first world war survivors.

(B) shows her satisfaction at being a diplomat’s wife.

(C) has more of Jewish mysticism than it seems.

(D) expresses her Braziliannes more than her Jewishness.

QUESTÃO 31

In the text, the phrase “makes the case”  

(lines 15 and 16) means

(A) rejects the idea.

(B) analyzes the fact.

(C) tends to condemn.

(D) tries to prove.

QUESTÃO 32

According to the text, Clarice Lispector

(A) couldn’t stand the ladies’ columns in newspapers.

(B) divorced because her son was schizophrenic.

(C) got adapted to the diplomatic life.

(D) used to supply make-up tips through ladies’ columns 

in newspapers.

QUESTÃO 33

The word “concerns” (line 16) is a

(A) noun that refers to interests.

(B) noun that refers to groups.

(C) verb that refers to ideas.

(D) verb that refers to worries.

QUESTÃO 34

A synonym for “purveying” (line 29) is

(A) accusing.

(B) attributing.

(C) providing.

(D) charging.

QUESTÃO 35

According to the text, Lispector’s 

(A) beauty was scarred by her motherhood.

(B) family moved from Ukrainia when she was a year old.

(C) father ended up begging in Brazil’s poor north-east.

(D) life was shortened by the use of sleeping pills and 

cigarettes.
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COMÉRCIO EXTERIOR E 
RELAÇÕES ECONÔMICAS 

INTERNACIONAIS
QUESTÃO 36 

A respeito da Câmara de Comércio Exterior (Camex), 
assinale a opção correta.

(A) Dentre suas atribuições, destaca-se o apoio financeiro 
a programas setoriais ou projetos de promoção de 
exportações, em parceria com instituições públicas ou 
privadas.

(B) Estabelece normas sobre as operações de Câmbio, 
bem como fiscaliza e controla sua aplicação.

(C) Participa das negociações em acordos ou convênios 
internacionais relacionados com o comércio exterior.

(D) Seus atos devem considerar os compromissos 
internacionais firmados pelo país, em particular, junto à 
Organização Mundial do Comércio (OMC), ao Mercosul 
e à Associação Latino-Americana de Integração 
(Aladi).

QUESTÃO 37 

Ainda no que concerne à Camex, julgue os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 
assinale a opção correta.

I – A Camex tem por objetivo a formulação, a adoção, 
a implementação e a coordenação de políticas e 
atividades relativas ao comércio exterior de bens e 
serviços, incluindo o turismo. 

II – Entre as competências da Camex estão: fiscalizar as 
entradas e saídas de produtos do país e arrecadar os 
direitos aduaneiros (impostos). 

III – É competência da Camex fixar diretrizes para a 
política de financiamento das exportações de bens e 
de serviços, bem como para a cobertura dos riscos de 
operações a prazo, inclusive as relativas ao seguro de 
crédito às exportações.

A sequência correta é:

(A) V, V, F.
(B) F, F, V.
(C) V, F, V.
(D) F, V, F.

QUESTÃO 38

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) é um dos 
principais órgãos intervenientes do comércio exterior. 
Assinale a opção que apresenta uma das competências 
atribuídas a esse órgão.

(A) Adotar, implementar e coordenar políticas e atividades 
relativas ao comércio exterior.

(B) Fixar direitos antidumping e compensatórios, 
provisórios ou definitivos e salvaguardas.

(C) Planejar e executar programas e atividades de 
promoção comercial no exterior.

(D) Propor medidas, no âmbito das políticas fiscal e 
cambial, de financiamento, de recuperação de créditos 
à exportação, de seguro, de transportes e fretes e de 
promoção comercial.

QUESTÃO 39

Ainda no que se refere à Secex, julgue os itens abaixo 

como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, 

assinale a opção correta.

I – Participa das negociações tarifárias em acordos 

internacionais com direito a voto sobre expensas e 

retirada de concessões.

II – Empreende esforços para o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de comércio exterior brasileiro e 

implementa ações direcionadas à sua simplificação e 

à adequação a ambiente de negócios cada vez mais 

competitivo.

III – Assina parcerias com entidades privadas, 

especialmente ONGs, para programas relacionados à 

promoção de exportações.

IV – Examina a procedência e o mérito de petições de 

abertura de investigações de dumping, de subsídios 

e de salvaguardas, com vistas à defesa da produção 

doméstica.

A sequência correta é:

(A) F, V, F, V.

(B) F, F, V, V.

(C) V, F, V, F.

(D) V, V, F, F.

QUESTÃO 40 

Acerca do Imposto de Exportação, assinale a opção 

correta.

(A) A base de cálculo desse imposto é o preço normal que o 

produto, ou seu similar, alcançará, após a exportação, 

em uma venda em condições de livre concorrência no 

mercado de destino.

(B) Incide sobre a exportação para o exterior de 

mercadoria nacional ou nacionalizada, entendendo-se 

por nacionalizada a mercadoria estrangeira importada 

a título definitivo.

(C) O preço à vista da mercadoria, de acordo com as 

modalidades incoterms CIF ou C&F, é indicativo do 

preço normal da mercadoria, que é a base de cálculo 

do imposto.

(D) Esse imposto é aplicável a qualquer produto que seja 

vendido ao exterior, com alíquotas que vão de 20% a 

75%.

QUESTÃO 41

É sabido que a operação de Importação compreende a 

compra de produtos no exterior, observadas as normas 

comerciais, cambiais e fiscais vigentes, e é composta de 

fases, entre as quais NÃO se inclui:

(A) a Administrativa.

(B) a Fiscal.

(C) a Cambial.

(D) a Produtiva.
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QUESTÃO 42

 Mauro resolveu importar produtos para sua nova loja 

e foi informado de que deveria se registrar junto à Secex 

para poder realizar essa operação. 

Considerando a Portaria n.º 25/2008 quanto ao Registro 
de Exportadores e Importadores (REI) da Secex, assinale 
a opção INCORRETA.

(A) A inscrição no REI da Secex é automática, sendo 

realizada no ato da primeira operação de importação 

em qualquer ponto conectado ao Sistema Integrado 

de Comércio Exterior (Siscomex).

(B) A inscrição no REI poderá ser negada, suspensa 

ou cancelada nos casos de punição em decisão 

administrativa final, aplicada em razão de infrações 

de natureza fiscal, cambial e de comércio exterior, ou 

abuso de poder econômico.

(C) Pessoas físicas não têm permissão para importar 

mercadorias, mesmo em quantidades que não revelem 

prática de comércio.

(D) Os importadores já inscritos no REI terão a inscrição 

mantida, não sendo necessária qualquer providência 

adicional.

QUESTÃO 43

A respeito do Licenciamento de Importações, previsto 
na Portaria n.º 25/2008, relacione a primeira coluna à 
segunda e, em seguida, assinale a opção correta.

I – Importações Dispensadas de Licenciamento

II – Importações com Licenciamento Automático

III – Importações com Licenciamento Não Automático

(    ) Peças e acessórios, abrangidos por contrato de 

garantia.

(    ) Doações, exceto de bens usados.

(    ) Filmes cinematográficos.

(    ) Compras efetuadas ao amparo do regime aduaneiro 

especial de drawback.

(    ) Compras originárias de países com restrições 

constantes de resoluções da ONU.

(    ) Compras sujeitas ao exame de similaridade.

A sequência correta é: 

(A) I, I, I, II, III, III.

(B) I, II, III, I, II, III.

(C) III, II, I, I, II, III.

(D) III, III, III, II, I, I.

QUESTÃO 44

De acordo com a Portaria n.º 25/2008, o Imposto de 
Importação incide sobre a mercadoria estrangeira e tem 
como fato gerador seu(sua) 

(A) embarque para entrega em território nacional.

(B) entrada no território nacional.

(C) saída do território nacional.

(D) venda no território nacional.

QUESTÃO 45 

Conforme a Portaria n.º 25/2008, ficam dispensadas da 
obrigatoriedade de inscrição do exportador no REI as 
exportações via remessa postal, com ou sem cobertura 
cambial, exceto donativos, realizadas por pessoa física 
ou jurídica até o limite de US$ 50.000,00 (dos Estados 
Unidos) ou o equivalente em outra moeda. Existem, 
porém, exceções a essa regra, definidas para

(A) bens de herança, mediante apresentação de partilha 
ou carta de adjudicação.

(B) peças e acessórios, abrangidos por contrato de 
garantia.

(C) produtos de artesão, artista ou assemelhado, registrado 
como profissional autônomo.

(D) produtos com exportação proibida ou suspensa.

QUESTÃO 46

A Portaria n.º 25/2008 dispõe que poderão ser 
admitidas exportações sem cobertura cambial, devendo 
o pagamento de serviços, quando couber, ser processado 
por intermédio de transferências financeiras. Assim, 
assinale a opção que apresenta o(s) produto(s) que se 
enquadra(m) nessa regra.

(A) Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico em 
volume igual ou superior a 80% volume.

(B) Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose 
quimicamente pura, no estado sólido.

(C) Filmes cinematográficos e fitas magnéticas de registro 
simultâneo de imagem e som (videotapes) gravados, 
nacionais, para exibição no exterior, à base de 
royalty.

(D) Pneumáticos recauchutados, ou usados, de borracha.

QUESTÃO 47

Quanto à exportação em consignação, referida na 
Portaria n.º 25/2008, julgue os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F) e, em seguida, assinale a 
opção correta.

I – A exportação em consignação implica a obrigação 
de o exportador comprovar dentro do prazo de até 
720 dias, contados da data do embarque, o ingresso 
de moeda estrangeira, pela venda da mercadoria ao 
exterior, na forma da regulamentação cambial, ou o 
retorno da mercadoria.

II – Em situações excepcionais, poderão ser examinadas 
prorrogações de prazo, desde que declarado pelo 
interessado que, para essas exportações, não foram 
celebrados contratos de câmbio de exportação.

III – O exportador deverá solicitar a alteração do Registro 
de Exportador (RE), mediante proposta de alteração  
de RE averbado no Siscomex, apresentando 
documentos comprobatórios, caso solicitado, na 
inviabilidade de retorno, ao país, de parte ou da 
totalidade da mercadoria, mediante a alteração 
dos valores e quantidades que efetivamente 
permaneceram no exterior.

A sequência correta é:

(A) F, F, F.
(B) V, V, V.
(C) F, V, F.
(D) V, F, V.
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QUESTÃO 48

As tarifas aduaneiras são direitos aduaneiros incidentes 
sobre importações e exportações. No que se refere à 
maneira pela qual são fixados os montantes de direitos, 
relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, 
assinale a opção  correta.

I – Tarifa específica
II – Tarifa ad valorem
III – Tarifa composta

(    ) É determinada pelas características fiscais do produto, 
pelas suas quantidades, pesos, medidas etc., não se 
levando em conta o valor declarado da mercadoria.

(    ) É determinada tanto pelas características do produto 
quanto pelo valor declarado.

(    ) É determinada pelo valor declarado das mercadorias 
importadas, em geral sob a forma de percentagem 
desse valor.

A sequência correta é:

(A) I, II, III.
(B) I, III, II
(C) III, I, II.
(D) III, II, I.

QUESTÃO 49

Assinale a opção que apresenta um exemplo de regime 
aduaneiro especial previsto pela legislação brasileira.

(A) Drawback
(B) Depósito Especial Alfandegado (DEA)
(C) Loja Franca (Free Shop)
(D) Zona Franca de Manaus

QUESTÃO 50

A operação cujo prazo de pagamento, em regra, é maior 
do que 360 dias é considerada uma exportação

(A) em consignação.
(B) equalizada.
(C) financiada.
(D) sem cobertura cambial.

QUESTÃO 51

É correto afirmar que o Programa de Financiamento às 
Exportações (Proex) é um programa do Governo Federal 
para financiar as exportações brasileiras

(A) de bens em condições equivalentes às do mercado 
interno e o Banco Central é o agente exclusivo da 
União para esse programa.

(B) de serviços em condições equivalentes às do mercado 
internacional e o BNDES é o agente exclusivo da União 
para esse programa.

(C) de bens e serviços em condições equivalentes às do 
mercado interno e o BNDES é o agente exclusivo da 
União para esse programa.

(D) de bens e serviços em condições equivalentes às do 
mercado internacional e o Banco do Brasil é o agente 
exclusivo da União para esse programa.

QUESTÃO 52

Assinale a opção que apresenta a modalidade de apoio 
às exportações que se refere à exportação financiada 
pelas instituições financeiras no país e no exterior, 
na qual o Proex paga parte dos encargos financeiros, 
tornando-os equivalentes àqueles praticados no mercado 
internacional. 

(A) Proex Equalização
(B) Proex Financiamento
(C) Proex Pré-embarque Especial
(D) Proex Pós-embarque

QUESTÃO 53

Assinale a opção que apresenta a sistemática 
administrativa do comércio exterior brasileiro que 
integra as atividades afins da Secex, da Secretaria da 
Receita Federal (SRF) e do Banco Central do Brasil 
(Bacen), no registro, acompanhamento e controle das 
diferentes etapas das operações de exportação.

(A) Apex
(B) Encomex
(C) Proex
(D) Siscomex

QUESTÃO 54

De acordo com o Decreto n.º 1.602/1995, dumping 
é a introdução de um bem no mercado doméstico, 
inclusive sob as modalidades de drawback, a preço de 
exportação

(A) inferior ao custo de produção no mercado de destino.
(B) inferior ao custo de produção no mercado de origem.
(C) inferior ao valor praticado no mercado de origem.
(D) superior ao valor praticado no mercado de origem.

QUESTÃO 55

Caso os resultados da investigação de dumping concluam 
pela procedência da reclamação, as autoridades 
fixarão os direitos antidumping, os quais NÃO deverão 
ultrapassar:

(A) três anos, podendo ser prorrogados caso se comprove 
que sua extinção levaria à continuação ou retomada 
do dumping e do dano dele decorrente.

(B) três anos, sem possibilidade de prorrogação.
(C) cinco anos, sem possibilidade de prorrogação.
(D) cinco anos, podendo ser prorrogados caso se comprove 

que sua extinção levaria à continuação ou retomada 
do dumping e do dano dele decorrente.

QUESTÃO 56

O benefício financeiro concedido pelo governo do país 
exportador, direta ou indiretamente, à fabricação,  
à produção, à exportação ou ao transporte de qualquer 
produto, cuja exportação ao Brasil cause dano à indústria 
doméstica, é chamado de

(A) Drawback.
(B) Dumping.
(C) Salvaguarda.
(D) Subsídio.
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QUESTÃO 57

A Lei n.º 9.019/1995, regulamentada pelo Decreto 
n.º 1.751/1996, dispõe sobre a aplicação de direitos 
compensatórios com o objetivo de compensar subsídio 
concedido, pelo governo do país exportador, direta ou 
indiretamente, à fabricação, à produção, à exportação 
ou ao transporte de qualquer produto, cuja exportação 
ao Brasil cause dano à indústria doméstica. Quanto às 
medidas compensatórias relativas à prática de subsídios, 
assinale a opção correta.

(A) Assim como ocorre em relação às medidas  
antidumping, não basta provar que existem os 
subsídios. É necessário demonstrar o nexo causal 
entre as importações do produto subsidiado e o dano 
à indústria doméstica.

(B) Cabe única e exclusivamente à Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) enviar petição à Secex solicitando 
ampla investigação e fornecer as informações 
necessárias.

(C) Se a reclamação for pertinente, serão aplicados 
direitos compensatórios na importação do produto. 
Além disso, a importação de um produto poderá 
estar sujeita, simultaneamente, à aplicação de direito 
compensatório e de direito antidumping.

(D) Os direitos compensatórios somente permanecerão em 
vigor enquanto perdurar a necessidade de neutralizar o 
subsídio causador de dano e serão extintos no máximo 
em cinco anos, sem possibilidade de prorrogação.

QUESTÃO 58

Acerca das medidas de salvaguarda, assinale a opção 
correta.

(A) Essas medidas, tendo em vista o caráter de 
protecionismo à indústria doméstica, costumam vigorar 
em período superior a dez anos, podendo chegar, em 
casos especiais, a vinte ou trinta anos.

(B) São medidas aplicadas a um produto se de uma 
investigação resultar a constatação de que suas 
importações aumentaram em tais quantidades, em 
termos absolutos ou em relação à produção nacional, 
e em tais condições de maneira a causar ou ameaçar 
causar prejuízo grave à indústria doméstica de bens 
similares ou diretamente concorrentes.

(C) Essas medidas têm o objetivo de compensar subsídio 
concedido, pelo governo do país exportador, direta ou 
indiretamente, à fabricação, à produção, à exportação 
ou ao transporte de qualquer produto, cuja exportação 
ao Brasil cause dano à indústria doméstica.

(D) Medidas de salvaguarda apenas podem ser aplicadas 
a produtos que tenham sido alvo de dumping ou de 
subsídios, sendo necessária a comprovação de dano à 
indústria doméstica, bem como o nexo causal entre o 
dano e a prática de dumping ou subsídio.

QUESTÃO 59

Sabendo-se que a Organização Mundial do Comércio 
(OMC) possui entidades operacionais, entre elas NÃO se 
inclui o(a):

(A) Conselho Geral.
(B) Comissão Parlamentar Conjunta.
(C) Corpo de Solução de Disputas.
(D) Corpo de Exame da Política Comercial.

QUESTÃO 60 

No que se refere à Organização Mundial do Comércio 
(OMC), assinale a opção correta.

(A) A OMC estabelece uma tarifa externa comum para 
todos os países membros, acompanhada de uma 
política comercial comum em relação a terceiros países 
ou grupos de países não membros da organização.

(B) Em 15/12/1995, A União Europeia assinou, em Madri, 
um Tratado com o Mercosul para a criação de uma 
área de livre comércio entre os dois blocos. Por esse 
motivo, os países membros dos dois blocos solicitaram 
sua saída da OMC, tendo em vista a desnecessidade 
de estarem vinculados às resoluções da organização 
maior do comércio internacional.

(C) A OMC é a instituição responsável pela aplicação, 
administração e funcionamento dos diversos acordos 
comerciais. Sua sede é em Genebra, Suíça.

(D) A OMC foi criada durante a “Rodada” de Doha, em 
2007, e prevê uma atuação mais restrita que a do 
GATT 1947, pois fica limitada aos temas relacionados 
ao comércio de serviços e direitos de propriedade 
intelectual.

QUESTÃO 61

A respeito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), 
assinale a opção correta.

(A) De primordial importância era o artigo III desse Acordo, 
relativo à Cláusula de Nação Menos Favorecida, que 
determinava que as nações que tivessem um PIB 
inferior a um terço do PIB dos Estados Unidos da 
América teriam privilégio nas negociações bilaterais.

(B) O GATT não era um organismo internacional, como 
o FMI ou o BIRD, mas um Acordo, do qual faziam 
parte os países interessados, denominados Partes 
Contratantes.

(C) O GATT não admitia a utilização, por parte de um 
país membro, de subsídios à exportação, mesmo que 
não causasse prejuízo a setores produtivos de outros 
países associados.

(D) Tendo em vista o objetivo do GATT de eliminar o 
tratamento discriminatório no comércio exterior, o 
Acordo não tolerava a formação de blocos econômicos 
ou aduaneiros que objetivassem a remoção de tarifas e 
outras barreiras ao comércio entre países participantes 
desse bloco.

QUESTÃO 62

Em dezembro de 1993, foi encerrada uma das principais 
“rodadas” do GATT, sendo seus diversos acordos 
aprovados na Conferência Ministerial realizada em 1994, 
em Marrakesh, Marrocos. De particular importância foi a 
criação, com vigência a partir de 1995, da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Essa “rodada” ficou 
conhecida como

(A) Rodada de Brasília.
(B) Rodada Doha.
(C) Rodada Kennedy.
(D) Rodada Uruguai.
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QUESTÃO 63 

Considere a seguinte situação hipotética.

 O casamento entre a princesa herdeira de um país e 

o príncipe herdeiro de outro uniu os dois países de maneira 

nunca antes vista na história moderna. Desde a separação 

sangrenta dos dois países, em 1756, todos os esforços de 

unificação tinham sido em vão. Mas agora, ao que parece, a 

reconciliação será realizada. Além disso, os países finalizam 

um acordo de integração que associa a supressão das 

restrições sobre movimentos de mercadorias e fatores de 

produção com certo grau de harmonização das políticas 

econômicas nacionais, de forma a abolir as discriminações 

resultantes de disparidades existentes entre essas políticas, 

tornando-as o mais semelhante possível. 

Considerando essa situação do ponto de vista da 

integração econômica, é correto afirmar que a fase de 

integração a que se refere o acordo realizado entre os 

dois países é o(a)

(A) Mercado Comum.

(B) União Aduaneira.

(C) União Econômica.

(D) Zona de Livre Comércio.

QUESTÃO 64

Assinale a opção que apresenta o nome do tratado 

assinado em 1991 para a constituição de um mercado 

comum entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

(A) Tratado de Assunção

(B) Tratado de Madri

(C) Tratado de Ouro Preto

(D) Tratado de Viena

QUESTÃO 65

Entre as medidas compreendidas pelo acordo do Mercado 

Comum do Sul (Mercosul), NÃO se inclui o(a)

(A) adoção de uma moeda comum pelos países 

membros.

(B) eliminação de direitos aduaneiros e restrições não 

tarifárias à circulação de mercadorias e outras medidas 

que se fizerem necessárias, de modo a permitir a livre 

circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre 

os países participantes.

(C) estabelecimento de uma tarifa externa comum e a 

adoção de uma política comercial comum em relação a 

terceiros países ou grupos de países.

(D) coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais 

entre os países participantes.







