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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das 
respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e do questionário de 
percepção da prova.

Confira se este caderno contém as questões discursivas (D) e de múltipla escolha (objetivas), de formação 
geral e do componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão 
assim distribuídas:

Partes Número das 
questões

Peso das 
questões no 
componente

Peso dos 
componentes no 
cálculo da nota

Formação Geral/Discursivas D1 e D2 40%
25%

1 a 8 60%

D3 a D5 15%
75%

9 a 35 85%

1 a 9

Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário, 
avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o Caderno de Respostas 
no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.

Observe as instruções de marcação das respostas das questões de múltipla escolha (apenas uma resposta por 
questão), expressas no Caderno de Respostas.

Use caneta esferográfica de tinta preta, tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para 
escrever as respostas das questões discursivas.

Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapasse o espaço 
destinado à resposta será desconsiderado.

Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles; 
não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.

Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de 
percepção da prova.

Quando terminar, entregue seu Caderno de Respostas ao responsável pela aplicação da prova.

Atenção! Você deverá permanecer, no mínimo, por uma hora, na sala de aplicação das provas e só poderá 
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QUESTÃO DISCURSIVA 1

A paquistanesa Malala Yousafzai, de dezessete anos de idade, 

de todas as meninas e mulheres de estudar. “Nossos livros e 

nossos lápis são nossas melhores armas. A educação é a única 

solução, a educação em primeiro lugar”, afirmou a jovem 

em seu primeiro pronunciamento público na Assembleia de 

Jovens, na Organização das Nações Unidas (ONU), após o 

atentado em que foi atingida por um tiro ao sair da escola, em 

2012. Recuperada, Malala mudou-se para o Reino Unido, onde 

estuda e mantém o ativismo em favor da paz e da igualdade 

de gêneros.

Acesso em: 18 ago. 2015 (adaptado).

na luta pela igualdade de gêneros. Em seu texto, aborde os seguintes aspectos:

a) direito das jovens à educação formal; (valor: 5,0 pontos) 

b) relações de poder entre homens e mulheres no mundo. (valor: 5,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 2

Após mais de um ano de molho, por conta de uma lei estadual que coibia sua realização no Rio de Janeiro, 

os bailes funk estão de volta. Mas a polêmica permanece: os funkeiros querem, agora, que o ritmo 

seja reconhecido como manifestação cultural. Eles sabem que têm pela frente um caminho tortuoso. 

“Muita gente ainda confunde funkeiro com traficante”, lamenta Leonardo Mota, o MC Leonardo. 

“Justamente porque ele tem cor que não é a branca, tem classe que não é a dominante e tem moradia que 

não é no asfalto.”

Todo sistema cultural está sempre em mudança. Entender essa dinâmica é importante para atenuar 

o choque entre as gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é 

fundamental para a humanidade a compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, 

é necessário entender as diferenças dentro de um mesmo sistema. Esse é o único procedimento que 

prepara o homem para enfrentar serenamente este constante e “admirável mundo novo” do povo.

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 (adaptado).

funk ontos)
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QUESTÃO 1

zação mi
proposta desenvolver a capacidade dos cidadãos 

provedores de informação como ferramentas para a 
liberdade de expressão, o pluralismo, o diálogo e 
a tolerância intercultural, que contribuem para 
o debate democrático e a boa governança. Nos 

o aprendizado, dentro e fora da sala de aula, têm 

de acesso à internet e, por conseguinte, às redes 
sociais, o telefone celular tem sido a ferramenta mais 

assim, uma das principais formas para o letramento 
digital da população. Esse letramento desenvolve-se 

anceiras nacionais e internacionais.
WILSON, C. et al. : currículo para 

formação de professores. Brasília: UNESCO, 2013 (adaptado).

ações, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas.

I. Uma pessoa letrada digitalmente tem 

informação disponibilizada eletronicamente e 
para se comunicar com outras pessoas por meio 
de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

PORQUE
II. No letramento digital, desenvolve-se a 

de textos que se conectam a outros textos, 
por meio de hipertextos, links e elementos 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas. 

QUESTÃO 2

A ideia segundo a qual todo ser humano, sem 

pressupõe um valor moral: os seres humanos 
têm o direito de ter suas opiniões, expressá-las e 
organizar-se em torno delas. Não se deve, portanto, 
obrigá-los a silenciar ou a esconder seus pontos de 
vista; vale dizer, são livres. Na sociedade brasileira, 

presumindo a inferioridade de alguns (em razão de 
etnia, raça, sexo ou cor), suntentando e promovendo 
a desigualdade. Trata-se de um consenso mínimo, 
de um conjunto central de valores, indispensável à 

cai-se na anomia, entendida como ausência de regras 
s.

BRASIL. . Brasília: MEC/SEB, 2007 (adaptado).

Com base nesse fragmento de texto, infere-se que a  

A
minorias étnicas, de raça, de sexo ou de cor.

B admite o pluralismo político, que pressupõe a 
promoção de algumas identidades étnicas em 
detrimento de outras.

C sustenta-se em um conjunto de valores 
pautados pela isonomia no tratamento dos 
cidadãos.

D

E

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 3

A percepção de parcela do empresariado sobre a necessidade de desenvolvimento sustentável vem gerando 
uma postura que se contrapõe à cultura centrada na maximização do lucro dos acionistas. A natureza global de 
algumas questões ambientais e de saúde, o reconhecimento da responsabilidade mundial pelo combate à 

de valor evidenciam que assuntos relevantes para uma empresa do setor privado podem ter alcance muito 
mais amplo que aqueles restritos à área mais imediata onde se localiza a empresa. Ilustra essa postura 

Promover a cidadania.

Responsabilidades legais
Obedecer à lei.

Assegurar lucro.

. July-August, 1991 (adaptado). 

I.

II.

III.
para a redução da responsabilidade legal empresarial.

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

*R1420155*
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QUESTÃO 4

capital paulista, havia morado nas ruas. Há alguns anos, percebe-se progressiva mudança da população 

patrimoniais com emprego de violência ou por tráfico de drogas, passou a integrar o quadro prisional 

uma parcela da população sem histórico de violência, habitante, majoritariamente, das ruas do centro 

da cidade. Nos últimos três anos, o número de presos provenientes das ruas da região central da capital 

paulista aumentou significativamente; a maioria deles é presa pela prática de pequenos furtos e/ou 

porte de drogas. Os casos são, em geral, similares: pessoas dependentes de crack que vivem nas ruas 

e são flagradas furtando lojas ou tentando roubar transeuntes, sem o uso de armas. Como são crimes 

leves, os acusados poderiam aguardar a conclusão do inquérito em liberdade.

social nas metrópoles brasileiras, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. A presença de policiais nas ruas das grandes cidades brasileiras atende, em geral, à solicitação de lojistas, 

que constantemente se queixam da presença de moradores de rua dependentes de crack.

PORQUE

II. O encarceramento de moradores de rua viciados em crack

os problemas que afetam a população, como os de segurança, violência, saúde, educação e moradia.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 

A

B

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 5

variações das taxas percentuais de emprego para mulheres em alguns países, no período de 2000 a 2011.

Canadá

Grã-Bretanha

Estados Unidos
Alemanha

Japão
França

Itália

75

70

65

60

55

50

45

40

35

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

Disponível em: < . Acesso em: 19 ago. 2015 (adaptado).

A manteve-se constante na Itália.

B manteve-se crescente na França e no Japão.

C

D aumentou mais na Alemanha que nos demais países pesquisados. 

E manteve-se superior a 60% no Canadá, na Alemanha e nos Estados Unidos.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 6

Hoje, o conceito de

computador é uma ferramenta de construção e 
aprimoramento de conhecimento que permite  
acesso à educação e ao trabalho, desenvolvimento 
pessoal e melhor qualidade de vida.

FERREIRA, J. R. et al. Inclusão Digital. In: BRASIL. O Futuro da 

Brasília: MDIC/STI, 2004 (adaptado).

Diante do cenário high tech (de alta tecnologia), 
a inclusão digital faz-se necessária para todos.
As situações rotineiras geradas pelo avanço 
tecnológico produzem fascínio, admiração, 
euforia e curiosidade em alguns, mas, em 
outros, provocam sentimento de impotência, 
ansiedade, medo e insegurança. Algumas 
pessoas ainda olham para a tecnologia como um 
mundo complicado e desconhecido. No entanto, 
conhecer as características da tecnologia e sua 
linguagem digital é importante para a inclusão na 
sociedade globalizada.

I. a inserção no mercado de trabalho e a geração 
de renda.

II.
automação.

III.
das pessoas.

IV. a difusão do conhecimento tecnológico.

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV.

E II, III e IV. 

QUESTÃO 7

As projeções da Associação Brasileira da Indústria de 
Óleos Vegetais vêm indicando, para 2020, produção 
entre 104 milhões e 105 milhões de toneladas de 

de 6,7 milhões de hectares, chegando, em 2023, 
a 34,4 milhões. Isso representa um acréscimo de 

outras culturas e, no Mato Grosso, para pastagens 
degradadas e áreas novas.

Acesso em: 19 ago. 2013 (adaptado).

Considerando esses dados e os impactos do 

I. A expansão das áreas de monocultura de 
soja amplia a mecanização no campo e gera 
a migração de trabalhadores rurais para 
centros urbanos.

II.
acarreta aumento da concentração da 
estrutura fundiária.

III.

de outras culturas.

É correto o que

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III. 

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 8

Assim como o break, 
cidades são cobertos por uma explosão de cores, personagens, linhas, traços, texturas e mensagens 

reconhecido tanto por governantes quanto por proprietários de imóveis.
SOUZA, M.L.; RODRIGUES, G.B. 

I.
porque  promove a sensibilização da população por meio não só de gravuras e grandes imagens, 
mas também de letras e mensagens de luta e resistência.

II. Durante muito tempo, o grafite foi marginalizado como arte, por ser uma manifestação associada 
a grupos minoritários.

III.
paisagem urbana ao transformá-la. 

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D I e III, apenas.

E I, II e III.

*R1420159*
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QUESTÃO DISCURSIVA 3

Na exportação brasileira, os documentos e os registros de controle, por exemplo o Sistema Integrado 
de Comércio Exterior (Siscomex), deverão adotar os Termos Internacionais de Comércio (Incoterms)
discriminados pela Câmara de Comércio Internacional ( ) em sua 

no Incoterm FOB (Free on Board).

Exportador ImportadorTerminal
de Carga

Alfândega
do Exportador

Navio
Embarque

FOB

Alfândega
do Importador

Terminal
de Carga

ALF
On

board ALF

Acesso em: 11 jul. 2015 (adaptado).

dos e considerando 
uma mercadoria no Incoterm FOB, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Conceitue o Incoterm FOB. (valor: 5,0 pontos)
b)
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QUESTÃO DISCURSIVA 4

A importação parametrizada no processo de desembaraço aduaneiro, realizado pela Receita Federal do 
Brasil (RFB), no canal cinza, passa por uma rigorosa fiscalização, antes de sua nacionalização.

Considerando essa afirmativa, responda aos itens a seguir.

a) Qual é o procedimento adotado na análise realizada pela RFB nessa situação? (valor: 4,0 pontos)

b)

c)
(valor: 2,0 pontos)
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QUESTÃO DISCURSIVA 5

melhorar o nível de vida dos europeus e deu origem a uma moeda única, o Euro. O mercado único 
(também conhecido como mercado comum europeu), principal motor da economia europeia, permite a 
livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais.

um paralelo entre a União Europeia e o Mercosul. Em seu texto aborde os seguintes aspectos:

a) integração monetária; (valor: 5,0 pontos)
b) liberdade de circulação de bens. (valor: 5,0 pontos)
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QUESTÃO 9

A contratação do seguro de carga em uma operação 
de transporte internacional é opcional, porém, em 
uma das modalidades de transportes existentes, sua 

que a mercadoria pode sofrer, a qual é ocasionada 
propositalmente para evitar um dano maior, situação 
reconhecida e autorizada pela companhia de seguro.

Assinale a opção em que se apresentam, 

torna a contratação do seguro obrigatória, com a 

avaria que pode ocorrer nessa modalidade.

A

B
com a umidade/chuva.

C Transporte rodoviário; esmagamento da carga 
devido a frenagem brusca.

D Transporte aéreo; avaria causada por 
aterrissagem forçada da aeronave.

E Transporte ferroviário; descarrilamento do 
módulo de carga por excesso de velocidade.

ÁREA LIVRE

O responsável pelas negociações internacionais de 
uma empresa brasileira produtora e exportadora 
de sucos de uva integral e de vinhos fechou um 

Invoice
uva integral para o mercado líbio com pagamento 
antecipado. Considerando que a condição de venda 
é FOB (Free on Board),  a empresa exportadora 
deverá providenciar o despacho aduaneiro de 
exportação, os documentos da exportação, e a 

I. O produto em pauta, sujeito à manifestação 
prévia dos órgãos do governo quanto à 
exportação, está indicado no Tratamento 

Integrado de Comércio Exterior).
II. A empresa exportadora deverá realizar 

o despacho aduaneiro de exportação,  

o desembaraço aduaneiro de mercadoria 

III. A empresa exportadora deverá elaborar e 

por exemplo, fatura comercial (
Invoice), romaneio (Packing List), conhecimento 
de carga (Bill of Lading 
origem, entre outros documentos exigidos 
pelo importador.

IV. A declaração para despacho aduaneiro de 
exportação desse produto, poderá conter um 
ou mais registros de exportação, desde que 

exportador, às mercadorias negociadas na 
mesma moeda e na mesma condição de 
venda; e às mesmas unidades da SRF de 
despacho e de embarque.

A I e II, apenas.

B I e III, apenas.

C II e IV, apenas.

D III e IV, apenas.

E I, II, III e IV.

*R14201513*
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QUESTÃO 11

mercados promissores para exportação de 

baixo custo de mão de obra. 

CAVUSGIL, S. T. 

A respeito do assunto tratado no texto, avalie as 
s a seguir.

I. O governo desses países costuma ser grande 

comprador tanto de matérias-primas quanto 

de mercadorias com alto valor agregado.

II.

de desenvolvimento industrial maduro; tendo 

passado do estágio manufatureiro para o 

estágio que se baseia nos serviços.

III. Trata-se de um grupo de países que estavam 

em desenvolvimento e que alcançaram 

uma industrialização substancial, com 

modernização e melhora nos padrões de 

IV.

toma-se por base a renda per capita do país, 

seu tamanho, a taxa de crescimento da classe 

média e um conjunto de indicadores de 

potencial de mercado.

ma em

A I e II.

B II e III.

C III e IV.

D I, II e IV.

E I, III e IV.

QUESTÃO 12

A prospecção de oportunidades em mercados 

de circunstâncias, localização ou momento. O que 

mercados estrangeiros. 

I. A busca por oportunidade de mercado 
externo envolve uma avaliação prévia da 

necessidade de sua adequação às exigências 

II.
tanto para a prospecção de informações 

de clientes externos.

III.

aqueles com vantagens competitivas 

viabilidade de negócios.

IV. As empresas procuram selecionar mercados 

e facilitar a compreensão das necessidades 
dos consumidores.

A I e III.

B I e IV.

C II e III.

D I, II e IV.

E II, III e IV.

*R14201514*
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QUESTÃO 13

Em entrevista, William Ury, fundador e diretor do 
curso de negociação da Harvard Business School, 

é preciso ouvir o outro lado e entender quais são 
os seus interesses, pois negociar é um exercício 
de ajudar a resolver o problema alheio. Segundo o 
autor, a globalização facilitou a comunicação, mas 

em culturas diferentes e em ambientes de rápidas 

negociação é muito mais que um simples acordo 
comercial, é um relacionamento que vai sendo 
construído por etapas.

 Acesso em: 30 jul. 2015 (adaptado).

seguir e a relação proposta entre elas.

I. É comum que, em determinadas culturas, 
os processos de negociação sejam 
executados pelos cargos mais altos na 
hierarquia da organização. 

PORQUE

II. Costuma-se dar pouca importância 
aos contratos jurídicos, pois, para os 
negociadores, é mais importante fortalecer 
a relação pessoal com a outra parte do que 
assinar um contrato.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 14

O desenvolvimento sustentável vem conquistando 

algumas empresas, incluindo as que atuam no 

mercado externo. Nesse contexto, suponha que 

uma empresa de alimentos seja reconhecida pela 

qualidade dos seus produtos e por sua preocupação 

com questões ligadas à sustentabilidade. Suponha 

exportação sobre o total faturado seja pequena, e 

em produtos ecologicamente corretos seja uma 

estratégia oportuna, principalmente pela experiência 

adquirida com tais ofertas no mercado brasileiro.

Tendo em vista tal situação, avalie as afirmações 

a seguir.

I. A experiência no mercado brasileiro com a 

venda de produtos ecologicamente corretos 

não garante o sucesso de tal estratégia no 

exterior.

II. Barreiras não tarifárias aumentam a 

correto da empresa na venda ao exterior.

III. A divulgação no exterior da preocupação da 

empresa com o desenvolvimento sustentável 

percepção de valor dos consumidores.

A I, apenas.

B II,apenas.

C I e III, apenas.

D II e III,apenas.

E I, II e III.

*R14201515*
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QUESTÃO 15

No passado, os negócios no comércio exterior 
baseavam-se em preço, e posteriormente, em 
qualidade de produtos e serviços. Hoje, no entanto, 
a responsabilidade socioambiental se tornou um 

a ter papel de destaque no comércio exterior.

a seguir.

I. A empresa deve oferecer produtos e serviços 
a consumidores e clientes levando em conta 
os passivos ambientais causados.

II. A empresa deve tomar decisões que 
respeitem os direitos dos consumidores, 
seus valores e interesses, considerando os 
efeitos negativos para sociedade.

III. A empresa deve atender às questões 
socioambientais de forma transparente, 

IV. A empresa deve utilizar de práticas 
gerenciais e administrativas observando os 
direitos dos trabalhadores.

rma em

A III, apenas.

B I e IV, apenas.

C II e III, apenas.

D I, II e IV, apenas.

E I, II, III e IV.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 16

está cada vez mais acirrada e, com isso, o custo 

internacional é um fator determinante no 
fechamento de transações comerciais. Os Incoterms 
auxiliam nas negociações comerciais internacionais, 

mercadoria desde o ponto de origem até o ponto de 
entrega, pois uniformizam a linguagem internacional 
no que diz respeito às responsabilidades e aos custos 
de entrega dessa mercadoria 

Acesso em: 27 jul. 2015 (adaptado). 

Em uma negociação de embarque entre exportador 
e importador, o Incoterm a ser estabelecido deve 
envolver a contratação prévia de seguro por parte 

comprador. Considerando essa situação, os dois 
possíveis Incoterms (revisão 2010) que exigem a 

neste contrato de transporte internacional entre 
exportador e importador são

A

B o CFR e o FOB.

C o EXW e o FCA.

D o CIF e o EXW.

E

ÁREA LIVRE

*R14201516*
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A escolha da modalidade de pagamento é  feita em 
comum acordo entre o exportador e o importador, 

comercial existente entre as partes, das exigências 
do país importador e das disponibilidades das linhas 
de 

Acesso em: 3 ago. 2015 (adaptado).

Acerca da modalidade de pagamento denominada 
carta de crédito, avalie as asserções a seguir e a 
relação proposta entre elas.

I. A carta de crédito é a modalidade de 
pagamento mais difundida no comércio 
internacional.

PORQUE

II. Tanto para o exportador como para o 
importador, a carta de crédito é a modalidade  

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 18

Um dos principais fatores a serem considerados 
quando uma empresa amplia sua inserção 
internacional é a gestão internacional de pessoas, 

os processos associados à expatriação.

Considerando a forma como funcionários são 
expatriados e sua contribuição para os resultados das 

I. A estratégia de expatriação é a mais 
recomendada se uma empresa tem como 

processos no exterior.

II. Quando as diferenças culturais entre o 
país exportador e o país importador são 
consideráveis, deve-se dar preferência à 

III. Uma empresa que possui produtos com 
diversas especificidades deve considerar, 
preferencialmente, a contratação de 
pessoas nativas no país importador para a 
função de vendas.

A I, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

ÁREA LIVRE
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Os chamados Incoterms (
Terms / Termos Internacionais de Comércio) servem 

de compra e venda internacional, os direitos 
e as obrigações recíprocos do exportador e do 
importador, estabelecendo um conjunto padronizado 

neutras, como, por exemplo, onde o exportador deve 
entregar a mercadoria, quem paga o frete e quem é o 
responsável pela contratação do seguro.

Acesso em: 3 ago. 2015 (adaptado).

Considerando uma exportação em que o vendedor 
deva entregar as mercadorias ao comprador, 

Incoterm EXW (Ex Works), assinale 
a opção em que se apresentam corretamente as 
responsabilidades do vendedor.

A O vendedor é o responsável tanto pelo pagamento 
dos custos e do frete necessários para levar 

quanto pelo desembaraço das mercadorias para 
exportação, devendo contratar e pagar o prêmio 
de seguro do transporte principal.

B O vendedor encerra suas responsabilidades no 
momento em que a mercadoria é colocada à 
disposição do comprador no estabelecimento 
do vendedor, ou em outro local nomeado 
(fábrica, armazém, etc), não desembaraçada 
para exportação e não carregada em qualquer 
veículo coletor.

C O vendedor deve entregar a mercadoria no ponto 
combinado na fronteira, porém antes da divisa 
aduaneira do país limítrofe, arcando com todos 
os custos e riscos até esse ponto; é, também, 
responsável pelo desembaraço da exportação, 
mas não pelo desembaraço da importação.

D O vendedor é o responsável pelo desembaraço 
da mercadoria para exportação e encerra suas 
obrigações quando a mercadoria transpõe 
a amurada do navio (ship’s rail) no porto de 
embarque indicado.

E O vendedor contrata e paga o frete para levar as 

responsável pelo desembaraço das mercadorias 
para exportação.

transita com maior facilidade que outros, pois a sua 

uma parceria necessária, quando os trabalhadores 

trabalho por ele assumido; ele é visto como alguém 
que aporta no grupo com novos conhecimentos e 

e o desempenho da organização local. 
FREITAS, M. E.; DANTAS, M. O Estrangeiro e o novo grupo. 

, v. 51, n. 6, 2011 (adaptado).

Com base no texto, avalie as asserções a seguir e a 
relação proposta entre elas

I. A maneira como um expatriado é preparado 
pela matriz para lidar com a experiência de 
viver e trabalhar fora do país contribui para 

exterior e para o relacionamento do expatriado 
com trabalhadores locais e clientes.

PORQUE

II. A capacidade do expatriado de se ajustar 
à cultura e ao ambiente de negócios do 

prematura.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

*R14201518*
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Tabela 1 
Exportações Importações Saldo

Ano Bi US$ Bi US$ Bi US$

2011 256,0 226,2 29,8
2012 242,6 223,3 19,3
2013 242,0 239,8 2,2
2014 225,1 229,1 -4,0

Tabela 2 
Exportações Importações Saldo

Ano Bi US$ Bi US$ Bi US$

2011 44,3 32,8 11,5
2012 41,2 34,3 6,9
2013 46,0 37,3 8,7
2014 40,6 37,3 3,3

A Tabela 1 apresenta o volume de exportações e importações brasileiras totais ao longo dos anos de 2011, 
2012, 2013 e 2014, assim como o resultado da balança comercial ao longo do mesmo período. A Tabela 2 
apresenta o volume de exportações e importações brasileiras para a China ao longo dos anos de 2011, 2012, 
2013 e 2014, assim como o resultado da balança comercial com este país ao longo do mesmo período.

Com base nos dados das Tabelas 1 e 2, referentes ao comércio exterior brasileiro, assinale a opção correta.

A Tanto as importações de todos os países como as importações da China alcançaram o volume mais baixo 
no ano de 2011.

B Tanto as exportações para todos os países como as exportações para a China alcançaram o volume mais 
baixo no ano de 2014.

C O saldo da balança comercial com todos os países aumentou entre 2011 e 2014 e o saldo com a China 
diminuiu durante o mesmo período.

D As exportações brasileiras para todos os países caíram entre 2011 e 2014 e as exportações para a China 
aumentaram durante o mesmo período.

E As importações brasileiras de todos os países subiram entre 2011 e 2014, e as importações da China 
caíram durante o mesmo período.

*R14201519*
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Uma empresa brasileira necessita importar da China 
determinada mercadoria. Foi informada que o seu 
valor é de USD 100 000,00  mais despesas portuárias 
no valor total de USD 2 000,00 (despesas na origem), 
que o valor do frete internacional é de USD 4 600,00, 
pago pelo exportador, e que a mercadoria chegará no 

que terá os seguintes custos: Imposto de Importação 

Com base nessa negociação, sobre qual valor incidirá 
o Imposto de Importação?

A USD 115 128,00.

B USD 106 600,00.

C USD 104 600,00.

D USD 102 000,00.

E USD 100 000,00.

ÁREA LIVRE

QUESTÃO 23

fundamental  no contexto do  planejamento  
tributário  da empresa e na manutenção de suas 

em diversos níveis. A Nomenclatura Comum do 
Mercosul (NCM/SH) posiciona a mercadoria para 

inclusão em acordos internacionais. A composição 

e aplicação, seguindo-se um ordenamento lógico, 

das mercadorias.

 Acesso em: 29 jul. 2015 (adaptado).

Considerando-se esse contexto, no caso de uma 
importação, a responsabilidade pela correta 

A do  fabricante do produto, mesmo que não seja 
ele o exportador.

B da Receita Federal no recinto alfandegado de 
ingresso da mercadoria procedente do exterior.

C

de importação por conta e ordem de terceiros.

D

acontece na origem, no momento do embarque 
no exterior.

E

mais adequada para o seu produto.

*R14201520*
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entre si e que concordam em abrir mão de parte da soberania nacional em proveito da associação. Como 

geralmente adotam a redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em 
comum para problemas comerciais. Em tese, o comércio entre os integrantes de um bloco aumenta e gera 

mundo comercial. Tais associações são costumeiramente formadas por países vizinhos ou que possuam 

I.

II.
entre eles sem a cobrança de Imposto de Importação (II).

III. O mercado comum reduz e/ou elimina as barreiras alfandegárias e possibilita a livre circulação de 
fatores de produção, como capital, mão de obra e tecnologia.

IV.
circulação de capitais.

V. A área ou zona de preferência tarifária refere-se aos acordos realizados entre países para redução 
de tarifas alfandegárias no comércio entre os seus membros, mediante concessão de redução ou 
isenção tarifária.

A I e IV.

B I, IV e V.

C II, III e IV.

D II, III e V.

E I, II, III e V.

*R14201521*
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Em 2014, o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) autorizou a instalação de painel de 
implementação na Organização Mundial do Comércio 
(OMC), para avaliar se a nova legislação agrícola norte-
americana (Farm Bill
fevereiro desse ano [2014], atendia às recomendações 
adotadas pelo Órgão de Solução de Controvérsias da 
OMC, no âmbito do contencioso ‘Estados Unidos da 
América – Subsídios ao Algodão’ (WT/DS 267).

Acesso em: 10 jul. 2015 (adaptado).

Acerca das informaçõ

I. A Camex representa órgão governamental 

responsável pela formulação, implementação 

assumiu a responsabilidade de deliberação 
sobre o cumprimento das recomendações 

II.
internacional criada para administrar o 

origem vinculada ao Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio (GATT) assinado em 1947. 
Sua atuação se estende às disputas comerciais 
travadas entre os países-membros, como 
Brasil e Estados Unidos da América.

III. A Camex e a OMC representam órgãos 
internacionais do comércio, no entanto a 
atuação da Camex mostrou-se incoerente com 

medida adotada por esse organismo mundial, 

A I, apenas.
B III, apenas.
C I e II, apenas.
D II e III, apenas.
E I, II e III.

QUESTÃO 26

A modalidade de pagamento deve estar expressa 
em contrato internacional e deve-se levar em 
consideração os riscos, tanto para o importador 
quanto para o exportador. O domínio e a escolha 
consciente da modalidade de pagamento certamente 
trará tranquilidade ao exportador/importador em 
suas negociações internacionais.

Acesso em: 8 ago. 2015 (adaptado).

Considerando a importância da escolha da 
modalidade de pagamento nas operações 
internacionais, referente ao crédito documentário, 

I. O crédito documentário, também 
denominado de carta de crédito é uma 
ordem de pagamento em que o exportador 
terá direito ao recebimento se o importador 
autorizar, mesmo sem o cumprimento das 
exigências por ela convencionadas.

II.

da operação de acordo com o combinado, 
especialmente no que diz respeito aos 

e endereço, prazo de validade para embarque 
da mercadoria, prazo de validade para 
negociação do crédito, porto de embarque 

para embarques parciais e para transbordo, 
conhecimento de embarque, faturas.

III. O crédito documentário é a transferência 
antecipada de valor por intermédio de um 
banco (o banco pagador), a pedido de um 
cliente (o tomador do crédito), antes do 
embarque da mercadoria.

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

*R14201522*
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O despachante aduaneiro e seus ajudantes podem 

relacionados com o despacho aduaneiro de bens ou 
de mercadorias, inclusive de bagagem de viajante, 
transportados por qualquer via, na importação ou 
na exportação. A principal função do despachante 
aduaneiro é a formulação da declaração aduaneira 
de importação ou de exportação, que nada mais 

o regime aduaneiro a aplicar às mercadorias e 
comunicando os elementos exigidos pela aduana 
para aplicação desse regime. 

Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado).

Com relação ao despachante aduaneiro e as funções 

I. O despachante aduaneiro representa 

autoridade aduaneira nacional, e coloca-se 
como interveniente no comércio exterior.

II. O despacho aduaneiro é solicitado à 
autoridade da polícia federal, que representa 

declarados acerca da mercadoria exportada 
ou importada.

III. O processamento do despacho aduaneiro é 
feito, via de regra, por meio de um sistema 
computadorizado de informações aduaneiras 
administrado pela Receita Federal do Brasil.

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

QUESTÃO 28

O aumento da tributação sobre importados, base da 

compensar uma decisão de 2013 do STF (Supremo 
Tribunal Federal) que decidiu vetar a incidência de 

e da Contribuição para Financiamento da Seguridade 

redução de impostos sobre importados favorecia 
esses produtos ante os nacionais. Com o argumento 
de evitar essa desvantagem sobre a produção 

1,65% para 2,1% e as da COFINS de 7,6% para 9,65%. 
Os aumentos passaram a vigorar em maio deste ano.

FERNANDES, S.; CUCOLO, E.; GUERREIRO, G.
shopping.

Com base nas informações apresentadas no texto e 
considerando que os impostos, as contribuições e 
as taxas incluem-se entre os tributos incidentes na 

I.
importação, há a tributação do Imposto 
de Importação (II), do Imposto sobre 

dos produtos importados.
II.

da contribuição Adicional de Frete para 
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e 

da Marinha Mercante.
III. O aumento dos tributos na importação 

nacional e, consequentemente, o aumento do 
emprego no Brasil.

A I, apenas.

B II, apenas.

C I e III, apenas.

D II e III, apenas.

E I, II e III.

*R14201523*
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O desenvolvimento sustentável vem ganhando 
espaço nas organizações, no desenvolvimento 
de ações tanto no contexto nacional quanto no 
internacional. Conforme pesquisa realizada pela 
Fundação Dom Cabral em 2014 junto a empresas 

de sua reputação/imagem. Além disso, para 92% 
delas, a sustentabilidade precisa ser uma prioridade 

sustentáveis, porém não está verdadeiramente 
engajada na sustentabilidade. 

Estado
. Nova Lima:

 Fundação Dom Cabral, 2014 (adaptado).

Com base no texto apresentado, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas. 

I. As empresas inserem mudanças em seus 
produtos exportados conforme as exigências  

PORQUE

II. O discurso das organizações está incorporado 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 

B As asserções I e II são proposições verdadeiras, 

C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

E As asserções I e II são proposições falsas.

o regime aduaneiro especial de Drawback consiste 
na suspensão ou eliminação de tributos incidentes 
sobre insumos e produtos  importados ou adquiridos 

reduzindo os custos de produção e elevando o índice 

Existem três modalidades do regime, que são: 

Assinale a opção em que se retrata o regime especial 
de Drawback na modalidade isenção.

A Mercadoria  exportada decorrente de processo 

exportação temporária.

B Mercadoria importada sem cobertura cambial 

complementação ou no acondicionamento de 
outra exportada.

C Mercadoria sem valor comercial adquirida no 

acondicionamento de outra a ser exportada.

D Mercadoria a ser exportada após o 

complementação ou ao acondicionamento  de   

E Mercadoria importada ou adquirida no 
mercado interno, com ou sem similar 

complementação ou no acondicionamento de 
produto já exportado.

*R14201524*
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Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que produzam 

Siscomex X Siscoserv
Siscomex Siscoserv

Bens e MercadoriasOrientadores das
políticas públicas

Serviços e Intangíveis

PrévioRegistro das operações A posteriori

Diversos órgãosAnuência de órgãos
governamentais

Impossível

MDIC/SECEX e RFBÓrgãos gestores MDIC/SCS e RFB

Não háDispensa de registro
(PF e PJ)

PF (até US$ 30 000/mês),
MEI e optantes do
Simples Nacional.

serviços, é importante conhecer bem cada atualização dos recursos disponíveis nesses sistemas.

I. O Sisbacen está integrado ao sistema Siscomex. 
II. Os sistemas Mantra e Siscarga estão integrados ao Siscomex. 
III. O Sismercante e o Trânsito Aduaneiro estão integrados ao Siscoserv e ao Siscomex. 
IV. O regime aduaneiro Drawback está integrado aos dois sistemas, Siscoserv e Siscomex.
V. Ambos os sistemas, Siscomex e Siscoserv, oferecem controle da atividade de exportação e 

de importação.

A I e II.

B I, II e V.

C I, III e IV.

D III, IV e V.

E II, III, IV e V.

*R14201525*
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responsável por integrar 

aos Sistemas de Comércio Exterior, via web, aos importadores, exportadores, despachantes aduaneiros, 
representantes legais, entre outros. 

I. O Siscomex Carga, conhecido como Siscarga, é um sistema de controle da movimentação de 
embarcações, cargas e contêineres vazios transportados na via aquaviária, em portos brasileiros.

II. O Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen), conjunto de recursos de tecnologia da 

processos de trabalho.

III. O Sistema Integrado de Comércio Exterior, módulo trânsito aduaneiro (Siscomex Trânsito), tem como 

desde o início da operação de trânsito até a sua conclusão.

IV. O Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços (Siscoserv) não permite que sejam 
conhecidos os serviços de propriedade intelectual exportados pelo Brasil.

A I.

B II e IV.

C I, II e III.

D I , III e IV.

E II, III e IV.

ÁREA LIVRE
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Entre os trinta países que mais exportam no mundo, o Brasil teve o pior desempenho, segundo o relatório 

da Organização Mundial do Comércio (OMC) apresentado em 14 de abril de 2015. A queda nas vendas do 

ranking

ranking.

mais vendidos pelo Brasil.

PRODUTOS MAIS VENDIDOS PELO BRASIL EM 2014
Em %

Minério de ferro

Soja

Petróleo

Açúcar de cana

Farelo de soja

13,4

9,4

5,4

3,8

2,8

-20,5

2,0

26,2

-18,7

3,1

Variação dos valores
exportados ante os do
ano anterior, em %

A O desempenho do Brasil em vendas acompanha a média mundial.

B A redução de 7% nas vendas de exportação está relacionada à falta de interesse das empresas em 

exportarem seus produtos.

C O Brasil depende em suas exportações, em grande parte, da venda de , o que gera maior 

valor agregado para o país.

D As maiores retrações, em relação ao ano de 2013, ocorreram no minério de ferro e no açúcar de cana, 

.

E

*R14201527*
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O vínculo entre Direitos Humanos e comércio internacional residiria na ligação cada vez mais perceptível 
entre as vantagens comparativas em matéria comercial e as discrepâncias de regimes trabalhistas 
entre os países, muitas das quais resultam da violação de direitos constantes de tratados e convenções 
internacionais. Longas jornadas de trabalho, baixos salários, utilização da mão de obra infantil e 
condições de trabalho inadequadas seriam formas de “dumping social” que acarretariam o aumento 
das exportações devido à queda dos custos de produção. 

In: . v. 94, 1999 (adaptado).

O texto apresentado aborda a relação entre as violações de direitos humanos e o desenvolvimento do 

I.
direitos humanos de segunda geração ou dimensão, que se desenvolveram com maior ênfase após a 

II.

III. O “dumping social” consiste na adoção, por um grupo de empresas, de preços considerados abaixo 

corriqueira no comércio internacional.

A II, apenas.

B III, apenas.

C I e II, apenas. 

D I e III, apenas.

E I, II e III.

ÁREA LIVRE
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halal

Muitas empresas brasileiras estão de olho no segmento halal. Os muçulmanos, que representam 25% da 
população mundial, consomem apenas alimentos halal
produto lícito para consumo, ou seja, durante o processo de produção foram respeitados quesitos diversos, 
sanitários e religiosos.

Conforme a União Brasileira de Avicultura (Ubabef), de janeiro a junho de 2012, o Brasil exportou 1,987 milhões 

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) mostram que, até setembro deste ano, 
halal. Neste mesmo período, o Brasil obteve 

faturamento de US$ 180,6 bilhões com as exportações, sendo US$ 10,6 bilhões com os envios ao mundo 
árabe, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

halal

I. halal garante que os alimentos podem ser consumidos por muçulmanos.

II. halal

III. halal, o produto tem que seguir os preceitos do Islã e obter uma 

IV. halal, é necessário solicitar autorização no Ministério da Agricultura, 

V. halal

A I e V.

B I, III e IV.

C II, III e IV.

D II, IV e V.

E I, II, III e V.

ÁREA LIVRE

*R14201529*



TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

30

2015
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

As questões abaixo visam levantar sua opinião sobre a qualidade e a adequação da prova que você acabou de realizar.

Formação Geral?
A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D

E

A Muito fácil.
B Fácil.
C Médio.
D

E

Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo 
total, você considera que a prova foi
A muito longa.
B longa.
C adequada.
D curta.
E muito curta.

Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D

E Não, nenhum.

Os enunciados das questões da prova na parte de 

A Sim, todos.
B Sim, a maioria.
C Apenas cerca da metade.
D

E Não, nenhum.

As informações/instruções fornecidas para a resolução 

A Sim, até excessivas.
B Sim, em todas elas.
C Sim, na maioria delas.
D Sim, somente em algumas.
E Não, em nenhuma delas.

Você se deparou com alguma dificuldade ao responder 
à prova. Qual?
A Desconhecimento do conteúdo.
B Forma diferente de abordagem do conteúdo.
C

D

E
à prova.

você percebeu que
A não estudou ainda a maioria desses conteúdos.
B estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu.
C estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu.
D estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
E estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?
A Menos de uma hora.
B Entre uma e duas horas.
C Entre duas e três horas.
D Entre três e quatro horas.
E Quatro horas, e não consegui terminar.
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