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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO

 O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, 10 questões de conhecimentos 
gerais e 30 específicas, numeradas de 1 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver 
completo, chame o fiscal.

 Verifique seus dados no cartão de respostas e assine no espaço indicado.
 Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, primeiramente 

anote  no  caderno  de  provas  as  alternativas  corretas  para,  somente  então,  proceder  ao 
preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.

 Somente serão consideradas as questões respondidas no cartão de respostas que deverá ser 
preenchido com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

 Durante  a  prova,  não  é  permitida  a  comunicação  entre  candidatos  nem  a  utilização  de 
calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos didáticos e/ou eletrônicos, bem 
como portar armas de qualquer tipo.

IMPORTANTE

 O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a 
resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.

 O cartão de respostas não pode ser rasurado sob pena de anulação das respostas.
 Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão de respostas. 

Devendo as demais letras ficar sem marcação.
 Não é permitido usar qualquer outro material  estranho ao caderno de prova,  mesmo para 

rascunho.
 Você dispõe de até 4 (quatro)  horas para concluir  a  prova,  incluindo o preenchimento do 

cartão de respostas.
 Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o início da 

mesma.
 Ao finalizar a prova, você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o cartão de 

respostas  devidamente  assinado,  sob  pena  de  caracterização  de  sua  desistência  no 
Concurso.

 Não se esqueça de assinar a lista de presença.
 Os três  últimos candidatos  deverão  entregar  a  respectiva  prova  e  cartão  de  respostas  e 

retirar-se da sala simultaneamente.
 O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 19 horas de hoje, 

conforme prevê o edital.
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe BOA PROVA.



Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2:

TEXTO 01
É proibido proibir

Quer dizer então que só Caetano Veloso tem o direito de dizer o que quiser sem 
pedir permissão?
"Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir. 
É  proibido  proibir.”  As  repetições  não são  minhas.  São de Caetano Veloso,  em 
música-hino contra a censura e a ditadura, em 1968. Franzino e rebelde, ele reagia 
às  vaias  no  festival  gritando:  “Os  jovens  não  entendem  nada.  Querem  matar 
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. Essa aliança entre a Tropicália e a Jovem 
Guarda quer liberar só as biografias chapa-branca. Nossa “intelligentsia” musical é 
formada por mitos enrugados e calejados por seus atos e desatinos. São músicos 
brilhantes, mas péssimos legisladores.
Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir. A idade mudou 
e, com ela, a cor dos cabelos. Aumentou o tamanho da sunga e a conta no banco. 
Anda com lenço e documento. Pode mudar o pensamento. Por que não? Não seria 
o primeiro. Quem não se lembra da admiração tardia de Gláuber Rocha por Golbery 
do Couto e Silva? Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil,  Gláuber  
disse achar Golbery “um gênio”. Pagou por isso.
Caetano só  precisa  sair  do armário.  Abraçado a  Renan Calheiros  e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo. Na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, o movimento é o mesmo 
de nossos compositores no Olimpo. A liberdade de expressão é relativa e tem de 
ser monitorada e pré-censurada.

(AQUINO, Ruth de. Época, 11/10/2013. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2013/10/e-proibido-bproibirb.html>)

1) Assinale a alternativa que contém uma  afirmativa falsa a respeito do que se pode 
inferir com base na leitura do TEXTO 1:

A) O título do artigo remete à letra de uma música de Caetano Veloso, na qual ele 
protestava contra o regime político vigente no Brasil na década de 1960.

B) O artigo realça a coerência entre a opinião expressa hoje por Caetano Veloso e o 
seu posicionamento na época da ditadura no que tange à liberdade de expressão.

C) O texto compara o Caetano Veloso de hoje ao Caetano Veloso da década de 1960, 
levando em conta mudanças relativas à sua aparência física, situação financeira e 
posicionamento ideológico.

D) A expressão “compositores no Olimpo” retoma a expressão “‘intelligentsia’ musical” 
presente no primeiro parágrafo.

E) Ruth de Aquino utiliza, no seu artigo, palavras do próprio Caetano Veloso para se 
contrapor à posição hoje assumida por ele em relação à liberdade de expressão. 

2) Assinale a alternativa em que a mudança sugerida acarreta alteração de sentido:
A) Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.

É certo que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
B) Caetano só precisa sair do armário.

Caetano somente precisa sair do armário.



C) Caetano  só precisa sair  do  armário.  Abraçado a  Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo.
Caetano só  precisa  sair  do armário.  Abraçado a  Renan Calheiros  e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos de defensores do povo na América 
Latina.

D) Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. 
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento,  Djavan  e  Roberto  Carlos  –  de  proibir  biografias  sem  autorização 
anterior dos biografados ou de seus herdeiros.

E) Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.
Em 1974, depois do exílio, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.

3) Os  trechos abaixo  foram adaptados de um documento  de consulta  elaborado pelo 
Fórum Nacional de Educação, denominado Educação Brasileira: indicadores e desafios. 
Leia os trechos e assinale aquele em que se obedece à regência e à concordância de 
acordo com o que determina a norma padrão:

A) Portanto,  ainda  existe  uma  grande  quantidade  de  crianças  e  jovens  a  ser 
incorporada ao processo educacional  brasileiro.  Esse é o grande desafio que se 
relaciona diretamente com o financiamento da educação, pois cada nova matrícula 
exige ações em cascata, tanto em despesas de pessoal como em outros custeios e 
investimento. Novos professores e técnicos precisam ser contratados; elevam-se as 
despesas com água, luz, limpeza, vigilância, material de consumo, alimentos etc.,  
que são as despesas de outros custeios; e eleva-se a necessidade de expansão 
física e a compra de novos equipamentos, que são os recursos de investimentos.

B) A educação  nacional,  organizada  em  dois  níveis  (básica  e  superior),  apresenta 
formatos  organizativos  diferenciados,  definido  pela  legislação  como  modalidades 
educativas. A LDB define como modalidades: a) educação de jovens e adultos (EJA), 
aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (art. 38); b) educação profissional e tecnológica, que se 
integra  aos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  educação  e  as  dimensões  do 
trabalho,  da  ciência  e  da  tecnologia  (art.  39);  e,  c)  educação  especial,  aos 
educandos  com  deficiência  ou  superdotação,  devendo  ser  ofertada, 
preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58).

C) Além dessas modalidades, outros formatos organizativos da educação e do ensino 
foram implementados pelos governos, articulados as políticas de ação afirmativa e 
inclusão,  na  perspectiva  do  combate  à  desigualdades  sociais  e  regionais,  da 
eliminação  de  preconceitos  de  origem,  raça,  gênero,  idade  e  outras  formas  de 
discriminação  e,  ao  mesmo  tempo,  fomentando  a  igualdade  de  acesso  e 
permanência, respeitando às especificidades regionais e à diversidade sociocultural 
e ambiental. 



D) Ao  abordar  alguns  indicadores  sobre  a  educação  no  Brasil,  uma  análise 
pormenorizada da situação implica na agregação de indicadores regionais, estaduais 
e municipais, que permita um refinamento analítico. Em que pese os limites desta 
análise, buscam-se fornecer alguns elementos para a problematização dos principais 
desafios da educação básica e superior. A discussão nacional requer, portanto, o 
estabelecimento de políticas, estratégias e ações, que contribuam sobre a melhoria 
da educação, articulando níveis, etapas e modalidades educacionais. 

E) Para identificar a demanda por educação básica e superior, precisamos considerar a 
relação  entre  número  de  crianças  e  jovens,  nas  idades  próprias,  e  sua 
correspondência à cada nível/etapa educacional (Tabela 2). No caso da educação de 
0 a 3 anos de idade, correspondente a creche, a ampliação de vagas deverá resultar 
da demanda das famílias e da sociedade civil organizadas. Portanto, o atendimento 
de 0 a 3 anos de idade constitui um direito da criança e das famílias, porém, não se 
insere no âmbito da educação obrigatória.

4) Questão 4 – Leia as duas charges abaixo e assinale a alternativa correta a respeito 
delas:

Charge 01

Charge 02
A) A fala do filho, na charge 1, representa uma resposta às observações de seu pai, 

produzida com base na única interpretação possível de sua fala.
B) Fica implícita, tanto na primeira quanto na segunda charge, a ocorrência de uma 

mudança, ao longo do tempo, no que diz respeito à maneira como a família vê a 
escola e suas demandas e se relaciona com ela.



C) Na  charge  2,  a  postura  das  duas  crianças  retratadas  não  contribui  para  a 
compreensão da mensagem implícita no texto.

D) Na charge 2, o único recurso para representar a passagem do tempo corresponde à 
impressão do ano no topo dos dois quadros que a compõem.

E) Na segunda charge, o pronome ESSE poderia ser utilizado em lugar do pronome 
ESTE para se referir às mesmas notas.

5) As alternativas  abaixo  foram adaptadas da Introdução dos Parâmetros  Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que não 
apresenta inadequação com relação ao uso da pontuação e da acentuação, tendo em 
vista o novo acordo ortográfico:

A) A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 
produção e na área da informação apresenta características possíveis de assegurar 
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre, na medida em que o 
desenvolvimento  das  competências  cognitivas  e  culturais  exigidas  para  o  pleno 
desenvolvimento  humano  passa  a  coincidir  com o  que  se  espera  na  esfera  da 
produção. 

B) Em  contrapartida,  é  importante  compreender  que  a  aproximação  entre  as 
competências desejáveis em cada uma das dimensões sociais, não garante uma 
homogeneização  das  oportunidades  sociais.  Há  que  considerar  a  redução  dos 
espaços  para  os  que  vão  trabalhar  em  atividades  simbólicas,  em  que  o 
conhecimento é o instrumento principal, os que vão continuar atuando em atividades 
tradicionais e, o mais grave, os que se vêem excluídos.

C) A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos 
sociais  que comprometem os processos de solidariedade e coesão social,  quais 
sejam a exclusão e a segmentação com todas as conseqüências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância.

D) Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das 
competências  básicas,  tanto  para  o  exercício  da  cidadania  quanto  para  o 
desempenho de atividades profissionais.  A garantia de que todos desenvolvam e 
ampliem  suas  capacidades,  é  indispensável  para  se  combater  a  dualização  da 
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores.

E) A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida 
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de 
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência, 
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a 
inclusão  social,  via  profissionalização,  perdem  a  relevância,  face  às  novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social.

6) Assinale a alternativa INCORRETA.
Ao servidor é proibido:

A) Recusar fé a documentos públicos; 
B) Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
C) Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
D) Tratar com urbanidade as pessoas; 
E) Proceder de forma desidiosa.



7) Com base na Lei  11.892/08 que institui  a  Rede Federal  de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
( ) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados às universidades federais. 

( ) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de 
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 
setores da economia e áreas do conhecimento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V V F F 
B) V F V V
C) F F V V
D) F V F F
E) V V V V

8) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma 

articulada com o ensino médio, e de forma subsequente em cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino fundamental. 

B) A educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio será 
desenvolvida de forma integrada, concomitante e subsequente. 

C) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com 
terminalidade,  possibilitarão  a  obtenção  de  certificados  de  qualificação  para  o 
trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma 
qualificação para o trabalho. 

D) A  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  articulada  será  de  forma 
concomitante, quando oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrícula única, podendo ocorrer na mesma instituição de 
ensino ou em instituições de ensino distintas. 

E) A educação  profissional  e  tecnológica  abrangerá  além dos  cursos  de  educação 
profissional técnica de nível médio, os cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, e a educação de jovens e adultos.



9) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o currículo é organizado 
em áreas de conhecimento, a saber:

A) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
B) Línguas, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais. 
C) Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas.
D) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. 
E) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ciências 

Sociais. 

10) Com  base  no  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder 
Executivo Federal, analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as  
FALSAS.

( )  A  pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de 
advertência.  
( ) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora 
dele habitualmente. 
( ) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços  de  natureza  permanente,  temporária  ou  excepcional,  ainda  que  sem 
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 
poder estatal. 
( ) É vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

A) F V V V 
B) F V F V
C) F F V F
D) V F V V
E) V V F V

11) Em relação aos Portos Secos é incorreto afirmar:
A) que são recintos alfandegados de uso público. 
B) que  são  recintos  alfandegados  nos  quais  são  executadas  operações  de 

movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, 
sob controle aduaneiro.

C) que poderão ser autorizados a operar com carga de importação, de exportação ou 
ambas, tendo em vista as necessidades e condições locais.

D) que poderão ser instalados na zona primária de portos e aeroportos alfandegados.
E) que as operações de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle 

aduaneiro,  bem como a prestação de serviços conexo sujeitam-se ao regime de 
concessão ou de permissão.



12) A entrada ou a saída de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados só 
poderá ocorrer:

A) em porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado.
B) em porto ou aeroporto alfandegado.
C) porto ou ponto de fronteira alfandegado.
D) aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado.
E) em porto alfandegado.

13) Em relação à entrada e de unidades de carga no País, de qualquer nacionalidade, é  
possível afirmar:

A) que o regime de admissão temporária é possível, mas deve ser requisitado.
B) que  se  submete  ao  processo  de  importação,  como  todo  e  qualquer  produto 

estrangeiro.
C) que se aplica automaticamente o regime de admissão temporária. 
D) que se submete ao processo de importação, mas possui processo simplificado
E) que a entrada é livre e não se submete ao controle aduaneiro.

14) Não é considerada uma modalidades do regime de trânsito aduaneiro:
A) o transporte de mercadoria estrangeira de um recinto alfandegado situado na zona 

secundária a outro.
B) o transporte de mercadoria estrangeira de um recinto não alfandegado situado na 

zona secundária a outro recinto não alfandegado.
C) o  transporte  de  mercadoria  procedente  do  exterior,  do  ponto  de  descarga  no 

território aduaneiro até o ponto onde deva ocorrer outro despacho.
D) o transporte de mercadoria nacional  ou nacionalizada,  verificada ou despachada 

para exportação, do local de origem ao local de destino, para embarque ou para 
armazenamento em área alfandegada para posterior embarque.

E) o transporte de mercadoria estrangeira despachada para reexportação, do local de 
origem ao local de destino, para embarque ou armazenamento em área alfandegada 
para posterior embarque.

15) No regime de exportação temporária, é possível afirmar:
A) é o que permite a saída, do País, com suspensão do pagamento do imposto de 

exportação,  de  mercadoria  nacional  ou  nacionalizada,  não  condicionada  à 
reimportação em prazo determinado.

B) é o que permite a saída, do País, com pagamento do imposto de exportação, de  
mercadoria  nacional  ou  nacionalizada,  condicionada  à  reimportação  em  prazo 
determinado, no mesmo estado em que foi exportada.

C) é o que permite a saída, do País, com pagamento do imposto de exportação, de 
mercadoria  nacional  ou  nacionalizada,  desnecessária  a  reimportação  em  prazo 
determinado, no mesmo estado em que foi exportada.

D) é o que permite a saída, do País, com pagamento do imposto de exportação, de 
mercadoria  nacional  ou  nacionalizada,  condicionada  à  reimportação  em  prazo 
determinado, em estado diferente em que foi exportada.

E) é o que permite a saída, do País, com suspensão do pagamento do imposto de 
exportação, de mercadoria nacional ou nacionalizada, condicionada à reimportação 
em prazo determinado, no mesmo estado em que foi exportada.



16) Assinale a afirmação correta:
A) Despacho de importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência 

aduaneira.
B) Desembaraço  aduaneiro  na  importação  é  o  procedimento  mediante  o  qual  é 

verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria 
importada, aos documentos apresentados e à legislação específica.

C) Desembaraço  aduaneiro  na  importação  é  o  procedimento  mediante  o  qual  é 
verificada  a  exatidão  dos  dados  declarados  pelo  exportador  em  relação  à 
mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas a 
seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior.

D) Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão 
dos  dados  declarados  pelo  importador  em relação  à  mercadoria  importada,  aos 
documentos apresentados e à legislação específica.

E) Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão 
dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos 
apresentados e à legislação específica, com vistas a seu desembaraço aduaneiro e 
a sua saída para o exterior.

17) Não respondem pela infração aduaneira:
A) o  importador,  depois  de  aplicado  o  perdimento  da  mercadoria  considerada 

abandonada.
B) quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, 

de forma conjunta ou isoladamente.
C) o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que decorra do exercício de 

atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes, conjunta ou 
isoladamente.

D) conjunta  ou  isoladamente,  o  importador  e  o  adquirente  de  mercadoria  de 
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, 
por intermédio de pessoa jurídica importadora.

E) conjunta  ou  isoladamente,  o  importador  e  o  encomendante  predeterminado  que 
adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.

18) O Crédito Documentário ocorre quando:
A) o exportador embarca a mercadoria e remete os documentos de embarque a um 

banco, que os remete para outro Banco, na praça do importador, para que sejam 
apresentados para pagamento ou para aceite e posterior pagamento.

B) o importador remete previamente o valor da transação, após o que, o exportador 
providencia a exportação da mercadoria e o envio da respectiva documentação.

C) uma ordem dada pelo importador ao seu Banco para que este, perante o exportador, 
assuma  o  compromisso  de  pagar  um  determinado  montante,  desde  que  o 
Beneficiário apresente os documentos exigidos.

D) o  importador  recebe  diretamente  do  exportador  os  documentos  de  embarque, 
promove o desembaraço da mercadoria na alfândega e, posteriormente, providencia 
a remessa da quantia respectiva diretamente para o exportador.

E) o importador recebe do exportador os documentos de embarque (por intermédio do 
Banco),  promove  o  desembaraço  da  mercadoria  na  alfândega  e  providencia  a 
remessa da quantia respectiva diretamente e imediatamente para o exportador.



19) Por Capatazia entende-se:
A) é a atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das 

embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação da carga, 
peação e despeação.

B) a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações portuárias, bem como 
o  carregamento  e  a  descarga  de  embarcações,  quando  efetuados  por 
aparelhamento portuário nas instalações portuárias.

C) é  a  contagem  de  volumes,  anotação  de  suas  características,  procedência  ou 
destino,  a  verificação  do  estado  das  mercadorias,  assistência  à  pesagem, 
conferência  do  manifesto,  e  demais  serviços  correlatos,  nas  operações  de 
carregamento e descarga de embarcações. 

D) é  o reparo e a restauração das embalagens de mercadorias,  nas operações de 
carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, 
carimbagem,  etiquetagem  e  abertura  de  volumes  para  vistoria  e  posterior 
recomposição, sempre realizada a bordo. 

E) é  o reparo e a restauração das embalagens de mercadorias,  nas operações de 
carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, 
carimbagem,  etiquetagem  e  abertura  de  volumes  para  vistoria  e  posterior 
recomposição, sempre realizada em terra. 

20) O  Código  ISPS  (Código  Internacional  para  proteção  de  Navios  e  Instalações 
Portuárias, ou International Ship and Port Facility Security Code) não estabelece: 

A) o estabelecimento de maior controle de entrada e saída de pessoas e veículos nas 
instalações portuárias.

B) a delimitação do perímetro do porto.
C) a instalação de sistema de vigilância dos limites do perímetro do porto e do cais.
D) a necessidade de cadastramento das pessoas e veículos que entram na instalação 

portuária.
E) as normas de segurança relacionadas às Unidades de Carga

21) Por terminal de uso privado entende-se:
A) a instalação portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do 

porto organizado.
B) a instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do 

porto  organizado  e  utilizada  exclusivamente  para  operação  de  transbordo  de 
mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem.

C) a instalação portuária explorada mediante autorização, localizada dentro da área do 
porto  organizado  e  utilizada  exclusivamente  para  operação  de  transbordo  de 
mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem.

D) a  instalação  portuária  explorada  mediante  autorização,  localizada  fora  do  porto 
organizado  e  utilizada  em  movimentação  de  passageiros  ou  mercadorias  em 
embarcações de navegação interior.

E) a instalação portuária explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada 
em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens, e de 
insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo.



22) Conforme a legislação brasileira a administração do porto é exercida:
A) diretamente pela União ou por organização delegatária 
B) diretamente e exclusivamente  pela União.
C) diretamente pela União, pela delegatária ou pela entidade concessionária do porto 

organizado.
D) diretamente e exclusivamente por entidade delegatária.
E) diretamente e exclusivamente por entidade concessionária. 

23) Por dumping entende-se:
A) quando  ocorre  a  desoneração  de  impostos  na  importação  vinculada  a  um 

compromisso de exportação.
B) quando ocorre  a  saída da mercadoria  do  território  aduaneiro,  decorrente  de um 

contrato de compra e venda internacional, que pode ou não resultar na entrada de 
divisas.

C) quando o País 'x' exporta um produto a preço (preço de exportação) superior àquele 
que pratica para o produto similar nas vendas para o seu mercado interno (valor 
normal).

D) quando  uma  empresa  exporta  para  um  terceiro  país  um  produto  a  preço  (de 
exportação) inferior àquele que pratica para o produto similar nas vendas para o seu 
mercado interno.

E) quando o País 'x' exporta um produto a custo (preço de exportação) superior àquele 
que pratica para o produto similar nas vendas para o seu mercado interno (valor 
normal).

24) Em relação aos benefícios resultantes do Sistema Geral de Preferências (SGP), não 
se pode afirmar que:

A) cada outorgante possui sua própria lista de produtos elegíveis ao benefício.
B) cada esquema de SGP é válido por um prazo determinado.
C) é autorizado no âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC).
D) tem por base a lógica cepalina.
E) os outorgantes concedem o tratamento tarifário preferencial, mas exigem tratamento 

idêntico em contrapartida.

25) Em relação ao Acordo sobre a Implementação do Artigo VII  do GATT, comumente 
denominado de Acordo de Valoração Aduaneiras do GATT (AVA-GATT), se o primeiro 
método (valor da transação) não for utilizado,  o segundo e o terceiro método são os 
seguintes, respectivamente:

A) valor de transação de mercadorias similares e valor de transação de mercadorias 
idênticas.

B) valor de transação de mercadorias similares e valor de revenda (ou método do valor  
dedutivo).

C) valor de transação de mercadorias idênticas e valor de transação de mercadorias 
similares.

D) valor de transação de mercadorias idênticas e valor de revenda (ou método do valor 
dedutivo).

E) valor de revenda (ou método do valor dedutivo) e custo de produção (ou método do 
valor computado).



26) Em relação à denominada Teoria da Integração Econômica as fases que se sucedem 
progressivamente, ou seja, da fase 'menos integrada' para a 'mais integrada' são:

A) união aduaneira; zona de livre comércio; mercado comum.
B) zona de livre comércio; união aduaneira; mercado comum.
C) mercado comum; zona de livre comércio; união aduaneira.
D) zona de livre comércio; mercado comum; união aduaneira.
E) união aduaneira; mercado comum; zona de livre comércio.

27) Sobre o Certificado de Origem pode-se afirmar que:
A) é  um  documento  que  identifica  a  origem  de  determinado  bem  para  efeitos  de 

concessão de tratamento tarifário preferencial contratual ou autônomo ou para que 
não se apliquem a uma mercadoria restrições específicas.

B) é um documento e um controle das cotas feito pelo Ministério do Desenvolvimento 
Indústria  e  Comércio  Exterior  (MDIC),  no  preenchimento  dos  Registros  de 
Exportação (RE).

C) é um ferramenta do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC)  para  consultar  Acordos  de  Preferência  Tarifária  que  o  Brasil  recebe  ou 
concede.

D) é  um certificado que reúne um conjunto  de informações de natureza comercial, 
financeira,  cambial  e  fiscal  que  caracteriza  a  operação  de  exportação  de  uma 
mercadoria e define o seu enquadramento.

E) é  um certificado que reúne um conjunto  de informações de natureza comercial,  
financeira,  cambial  e  fiscal  que  caracteriza  a  operação  de  importação  de  uma 
mercadoria e define o seu enquadramento.

28) Em relação ao Princípio da Nação Mais Favorecida (NMF), pode-se afirmar que: 
A) um  país  é  obrigado  é  estender  aos  demais  Membros  qualquer  vantagem  ou 

privilégio concedido a um dos Membros.
B) impede o tratamento diferenciado de produtos nacionais e importados, quando o 

objetivo for discriminar o produto importado desfavorecendo a competição com o 
produto nacional.

C) exige que um país mais favorecido do que outro,  conceda benefícios diretos às 
importações.

D) proíbe  regras  de  importação  discriminatórias  entre  os  países  membros,  mesmo 
quando baseadas numa cláusula que garante tratamento preferencial aos países em 
desenvolvimento.

E) permite o tratamento diferenciado de produtos nacionais e importados, quando o 
objetivo for auxiliar países em desenvolvimento.

29) Sobre o Tratamento Especial e Diferenciado para Países em Desenvolvimento não é 
possível afirmar que:

A) há uma série de medidas mais favoráveis aos países em desenvolvimento que os 
países desenvolvidos deveriam implementar. 

B) os  Acordos  da  Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC)  listam  medidas  de 
tratamento mais favorável para países em desenvolvimento.

C) é um processo de cooperação entre os países no intuito de corrigir desequilíbrios 
comerciais históricos.

D) está em desacordo com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)
E) os países desenvolvidos abrem mão da reciprocidade nas negociações tarifárias 

(reciprocidade menos que total). 



30) O princípio pacta sunt servanda em direito internacional determina que:
A) as  normas  peremptórias  gerais  do  direito  internacional  são  inderrogáveis  pela 

vontade das partes.
B) um pacto pode ser seja alterado sempre que as circunstâncias que envolveram a 

sua  formação  não  forem  as  mesmas  no  momento  da  execução  da  obrigação 
contratual.

C) um país possui o direito de se autogovernar, tomar suas escolhas sem intervenção 
externa, inclusive no que se refere ao comércio internacional.

D) os  países  desenvolvidos  e  os  países  em  desenvolvimento  devem  combater  as 
dificuldades econômicas e sociais de forma sustentável e duradoura.

E) todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé.

31) São  considerados  organismo  internacionais  de  referência  no  âmbito  do  comércio 
internacional:

A) União Européia, Organização Mundial do Comércio (OMC), Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e Área de livre comércio das Américas (ALCA)

B) União Européia, Organização Mundial do Comércio (OMC), Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e Tigres Asiáticos

C) Organização Mundial do Comércio (OMC), Tigres Asiáticos, Área de livre comércio 
das Américas (ALCA) e Organização das Nações Unidas (ONU).

D) União Européia, Organização Mundial do Comércio (OMC), Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) e Associação Latino Americana de Integração (ALADI)

E) Mercado Comum do Sul (Mercosul),  Tigres Asiáticos, Área de livre comércio das 
Américas (ALCA) e Organização das Nações Unidas (ONU).

32) A respeito  das  organizações  intituladas  Born  Globals,  é  possível  afirmar  que  seu 
surgimento decorre:

A) de  aumentos  graduais  de  comprometimento  de  empresas  com  os  mercados 
externos.

B) de um processo acelerado entre empresas, em virtude de sua participação em uma 
rede  na  qual  uma  empresa  possui  experiência  em  atividades  internacionais  e 
alavanca as demais envolvidas.

C) de um processo de internacionalização acelerado, pois se trata de empresas que 
desde  o  início  de  seu  funcionamento  iniciaram  atividades  de  exportação  de 
mercadorias.

D) da  vantagem competitiva  global  que  a  empresa  possui  ao  se  instalar  em outro 
mercado.

E) da  globalização  e  da  possibilidade  de  exportação  facilitado  em  países  em 
desenvolvimento, especialmente a partir da década de noventa.

33) A sobrestadia do contêiner, acarretando a não devolução do equipamento ao armador 
dentro do prazo contratado, denomina-se:

A) Demurrage
B) Despatch
C) Charter Party
D) Time Charter Party
E) Freight Prepaid



34) A respeito do conhecimento de transporte marítimo não é possível assegurar que se 
trata de um documento:

A) conhecido como Bill of Lading (BL).
B) emitido por autoridade fiscal.
C) constitutivo do contrato de transporte.
D) que prova o recebimento da mercadoria.
E) válido como título de crédito.

35) As embarcações por intermédio da denominação "Ro-Ro"  são:
A) navios  em  que  as  escotilhas  de  carga  abrangem  praticamente  toda  a  área  do 

convés e são providas de guias para encaixar conteiners nos porões.
B) navios de grande porte para transporte de petróleo bruto e produtos refinados
C) navios em que a carga entra e sai sobre rodas ou sobre veículos
D) navios  que  transportam  vários  tipos  de  cargas,  com  aberturas  retangulares  no 

convés, por onde a carga é embarcada.
E) navios destinados ao transporte de grandes quantidades de carga solta.

36) Assinale a alternativa verdadeira
A) a importação por conta e ordem de terceiro é aquela em que uma pessoa jurídica 

promove, em nome de terceiro, o despacho aduaneiro de importação de mercadoria 
adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado.

B) a importação por encomenda é aquela em que uma pessoa jurídica promove, em 
nome de  terceiro,  o  despacho aduaneiro  de  importação  de mercadorias  por  ela 
adquiridas no exterior, para revenda a empresa encomendante predeterminada, em 
razão de contrato firmado entre elas.

C) a alternativa 'a' e a alternativa 'c' estão corretas
D) a alternativa 'b' e a alternativa 'c' estão corretas
E) a importação por conta e ordem de terceiro é aquela em que uma pessoa jurídica 

promove,  em  seu  nome,  o  despacho  aduaneiro  de  importação  de  mercadoria 
adquirida por outra, em razão de contrato previamente firmado.

37) O ato que determina o início do despacho aduaneiro de importação é:
A) a submissão da DI para análise fiscal
B) o registro da DI no Siscomex, salvo nos casos de Despacho Antecipado.
C) o fechamento do câmbio
D) o envio da fatura pro forma
E) o registro do importador no Siscomex

38) Quando  uma  operação  de  exportação,  sob  o  aspecto  cambial,  é  realizada  com 
cobertura cambial, isso significa que:

A) Ocorre o pagamento proveniente do exterior devido à remessa da mercadoria.
B) Não  há  remessa  de  divisas  do  exterior  para  pagamento  da  mercadoria,  mas  a 

operação está coberta por seguro
C) Ocorre o pagamento proveniente do exterior devido à remessa da mercadoria, mas 

há necessidade de ser antes do embarque.
D) Ocorre o pagamento proveniente do exterior devido à remessa da mercadoria, mas 

há necessidade de ser antes do embarque e coberta por seguro.
E) A contratação do câmbio e a taxa cambial estão cobertas por seguro, em caso de 

crise econômica.



39) No que se refere ao Registro do Exportador, é falso afirmar:
A) As pessoas físicas e jurídicas que realizarem exportações via remessa postal, estão 

dispensadas  da  obrigatoriedade  de  inscrição  do  exportador  no  Registro  de 
Exportadores.

B) A pessoa física  somente  poderá  exportar  mercadorias  em quantidades  que não 
revelem prática de comércio e desde que não se configure habitualidade.

C) A pessoa física poderá exportar mercadorias em quantidades que revele prática de 
comércio  e  que  habitualidade,  no  caso  de  ser  artesão,  artista  ou  assemelhado, 
registrado como profissional autônomo.

D) A inscrição no Registro de Exportadores e Importadores da Secretaria de Comércio 
Exterior (SECEX) não é automática e deve ser realizada no ato da primeira operação 
de exportação

E) A  inscrição  no  Registro  de  Exportadores  e  Importadores  poderá  ser  negada, 
suspensa ou cancelada nos casos de punição em decisão administrativa final, por 
motivo de infração de natureza fiscal.

40) Em relação à utilização do drawback, não se pode afirmar que: 
A) permite reduzir os custos relacionados à tributação dos insumos necessários para 

produção da mercadoria a ser exportada.
B) as empresa interessada em utilizar o drawback precisa estar devidamente habilitada 

pela Receita Federal do Brasil (RFB) a operar no SISCOMEX. 
C) há necessidade de apresentação de documentos impressos na habilitação e no 

momento de comprovação das operações de drawback.
D) A liquidação do compromisso, na modalidade suspensão, é obrigatória e ocorrerá 

mediante  a  exportação  efetiva  do  produto  previsto  no  Ato  Concessório  na 
quantidade, valor e prazo fixados.

E) Não  há  possibilidade  de  pessoa  física  ser  contemplada  com  o  regime,  mesmo 
aquelas admitidas como exportadoras.


