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Conhecimentos Gerais
Portugês

(5 questões)

(25 questões)
1. Indique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo relativas ao texto.

Texto

(

O Brasil é dono de um dos mais extensos e diversificados conjuntos de arte rupestre do mundo. Dele,
conhece-se apenas uma pequena parte. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) registra a existência de 2 000 sítios arqueológicos com pinturas e inscrições pré-históricas gravadas em rochas,
que datam de até 40 000 anos atrás e constituem
um patrimônio precioso e frágil por natureza. Aqui, o
grande inimigo da conservação é o vandalismo. Nos
precários levantamentos do Iphan, a depredação
atinge 3% do patrimônio.
O patrimônio rupestre conhecido até agora no Brasil
não tem a mesma beleza dos desenhos de locais
célebres como as grutas de Lascaux, na França, e de
Altamira, na Espanha. Mas os sítios brasileiros formam
uma das maiores concentrações do mundo de pinturas ainda não estudadas. Sua destruição é preocupante porque recai sobre material que ainda não foi
sequer cadastrado e examinado.
A pesquisadora Niède Guidon, diretora do Parque
Nacional Serra da Capivara, no Piauí, e sua equipe
trabalham para fazer desse parque uma referência
internacional. Quando decidiram abri-lo à visitação,
em 1993, sofreram um revés imediato: em menos
de um mês de visitas, começaram a aparecer nomes
escritos sobre as pinturas. Desde então, a diretora só
permite visitação com acompanhamento de um guia
devidamente treinado, o que acabou com o vandalismo. “Na França, há regiões que vivem do turismo
arqueológico. Aqui, ninguém atenta para o número
de empregos que pode ser criado em torno dessas
áreas”, diz a pesquisadora.

(

(

) No primeiro parágrafo é atribuído ao Brasil
um grande número de sítios arqueológicos
com pinturas pré-históricas em rochas e é
também revelado que esse patrimônio está
sendo ameaçado pelo vandalismo.
) O segundo parágrafo compara o patrimônio
rupestre brasileiro ao francês e ao espanhol
e o considera superior em beleza, porque
grande parte ainda não foi estudada, nem
sequer está cadastrada.
) O terceiro parágrafo relata uma experiência
ocorrida no Nordeste, para que sirva de exemplo para a França, onde o turismo arqueológico ainda poderá gerar grande número de
empregos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V
V–V–F
V–F–F
F–V–F
F–F–V

BORTOLOTI, Marcelo. Destruidores da história. Veja. São Paulo: Abril,
no 31, p. 72-74, 05 ago 2009. [Adaptado]
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2. Relacione os termos (sublinhados no primeiro
parágrafo do texto) da Coluna I com as funções sintáticas que exercem, listadas na Coluna II.

4. Relacione os termos (sublinhados no texto) da
Coluna I às ideias que expressam, listadas na Coluna II.
Coluna I

Coluna I
I.
II.
III.
IV.

Coluna II
(
(
(
(

)
)
)
)

I.
II.
III.
IV.
V.

da conservação
a depredação
uma pequena parte
Aqui

Coluna II

adjunto adverbial
objeto direto
complemento nominal
sujeito simples

(
(

) adversidade, oposição
) causa da ocorrência referida na oração
principal
( ) circunstância de tempo
( ) finalidade
( ) comparação

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

I – III – IV – II
II – III – IV – I
III – II – I – IV
IV – II – I – III
IV – III – I – II

3. Considere o emprego dos pronomes de tratamento quanto à concordância verbal, nominal e pronominal nas frases abaixo.
I. Vossa Excelência receberá a resposta em
breve.
II. Vossas Senhorias terão seus assistentes
amanhã.
III. Vossa Magnificência sois muito eficiente.
(se for dirigida a um homem)
IV. Vossa Senhoria é muito ocupada.
(se for dirigida a uma mulher)
V. Vossa Excelência conhece vossa equipe.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I , II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.

.
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I porque
II como
V para
III mas
IV desde então

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta, de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I, II, IV, V, III.
IV, I, V, III, II.
IV, III, I, II, V.
IV, V, II, I, III.
V, I, II, IV, III.
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5. Considere as afirmativas abaixo.
I. A frase “Inscrições rupestres: foram destruídas,
depois de uma disputa, entre guias que trabalhavam informalmente na região.” segue as
regras de pontuação gráfica.
II. No período “Aqui, ninguém atenta para
o número de empregos que pode ser criado
em torno dessas áreas.” há um erro de concordância verbal, porque a forma correta,
de acordo com a gramática normativa,
seria “o número de empregos que podem
ser criados”.
III. Se na oração “Quando decidiram abri-lo
à visitação” a expressão destacada fosse
substituída por ao povo, não ocorreria crase,
porque não haveria contração da preposição
com o artigo.
IV. Na frase “Encontraram depredadas as pinturas
e o parque.” o adjetivo está grafado de acordo
com as regras de concordância nominal.

Atualidades

6. O Oriente Médio é cenário de um conflito milenar.
Em Israel, judeus e palestinos trocam acusações e
protagonizam atos de grande violência desde a criação do país. Recentemente mostrou-se infrutífera a
reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, e
o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP),
Mahmoud Abbas.
Para responder a esta questão, analise as afirmações
abaixo:
1. Israel é um país criado, após a Segunda
Guerra Mundial, por refugiados dos campos
de concentração que povoaram a região,
desabitada desde o início do domínio romano.
2. O território de Israel é conhecido como Terra
Santa em virtude de nele estarem situados
lugares santos do judaísmo, cristianismo e
islamismo.
3. Apesar de sua importância política e estratégica, Israel é um país pobre, com baixo nível
educacional e tecnológico e tem os piores
índices de desenvolvimento e renda da região.
4. Em Jerusalém, entre outros lugares sagrados, estão o Santo Sepulcro, a Esplanada das
Mesquitas (ou Monte do Templo) e o Muro
das Lamentações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

(5 questões)

Somente a afirmativa III está correta.
Somente a afirmativa IV está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 4 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.

.
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7. Leia a notícia.
O balé do dólar

8. Os jornais e revistas noticiaram, no mês de agosto,
um acordo militar que teve grande repercussão na
América do Sul.

O que significa a queda da moeda americana

Assinale a alternativa correta a respeito desse assunto.

Depois de ser cotado a R$ 2,44 (a maior taxa do ano)
no início de março, o dólar iniciou uma trajetória de
queda e em breve pode começar a ser negociado
abaixo de R$ 2, voltando aos patamares do ano passado. Na quarta-feira, 20, a moeda americana atingiu
o menor patamar em sete meses, ao ser negociado a
R$ 2,02. No ano acumula desvalorização de 13%.

a. (

Revista da Semana. 26/5/2009. Disponível em: http://revistadasemana.abril.com.br/edicoes/89/economia/materia_
economia_472942.shtml

b.

c.

Analise as afirmações abaixo a respeito do tema:
1. O aumento da oferta da moeda norte americana, no país, teve influência na valorização
do real.
2. O retorno dos investimentos estrangeiros é
uma das causas da diminuição do fluxo de
dólares disponíveis no mercado, causando a
desvalorização da moeda brasileira.
3. A oscilação da moeda norte americana tem
reflexos na indústria do turismo.
Assinale a alternativa que registra todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Apenas a afirmativa 1 está correta.
Apenas a afirmativa 2 está correta.
Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.

.
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d.

e.

) O tratado entre os Estados Unidos e a Venezuela
permite aos norte- americanos a construção
de quatro bases militares operadas pelas forças
armadas dos Estados Unidos naquele país.
( X ) O acordo entre os Estados Unidos e a
Colômbia aumenta a presença norte-americana naquele país e prevê a concessão de uso
de bases militares na Colômbia para as Forças
Armadas dos Estados Unidos.
( ) O presidente Hugo Chaves assinou com o presidente colombiano Álvaro Uribe um acordo
militar que garante à Colômbia o direito de atacar, em território venezuelano, guerrilheiros e
traficantes que busquem refúgio na Venezuela.
( ) O acordo entre os Estados Unidos e a
Colômbia, cedendo o uso de bases militares, foi muito bem recebido pelos demais
países da América do Sul. Brasil, Argentina
e Venezuela encaminharam ao governo dos
Estados Unidos cumprimentos pelo tratado
que garante melhores condições para o combate ao tráfico de drogas.
( ) Trata-se de um acordo entre os Estados
Unidos, Bolívia e Colômbia, referente à
concessão de bases militares nos territórios
daqueles países sul americanos. Em troca
receberão aviões, navios e mísseis de longo
alcance, o que preocupa sobremaneira ao
Brasil.
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9. O aquecimento global é um fenômeno climático
que não começou agora. Existe uma grande discussão
sobre as suas causas e possíveis efeitos.
Assinale a alternativa correta a respeito desse tema.
a. ( X ) Muitos cientistas estão convencidos que de
que uma proporção significativa do aquecimento global é consequência da emissão de
gases causadores do efeito estufa, produzidos
pela atividade humana.
b. ( ) Entre as consequências do aquecimento global está o aumento, desde os anos 60, da área
coberta por gelo. O efeito estufa, ampliando a
passagem dos raios solares, tem provocado o
crescimento de montanhas geladas em muitos lugares do planeta.
c. ( ) O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão – causado pela diminuição da temperatura média superficial global,
que vem acontecendo nos últimos 150 anos.
d. ( ) Uma das principais causas do efeito estufa é a
emissão de sulfatos que sobem até a estratosfera, provocando a destruição das moléculas
de gás carbônico e o aumento da camada de
ozônio
e. ( ) A maioria dos cientistas afirma que o aquecimento global não pode ser associado à atividade humana, mas é resultado da diminuição
da atividade solar e da queda da temperatura
interna dessa estrela, o que vem ocorrendo,
com grande intensidade, nos últimos anos.

10. No primeiro semestre de 2009, a agência americana de classificação de risco, Standard & Poor’s, conferiu ao Brasil o título de país seguro para se investir,
ao elevar a nota brasileira para o patamar de investment grade (ou grau de investimento). Até agora o
país carregava o título de “grau especulativo”.
Assinale a alternativa que analisa corretamente a
informação acima.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Essa avaliação indica os países que, embora
sejam economicamente instáveis, têm capacidade para honrar os seus compromissos.
( ) São fatores determinantes da concessão do
grau de investimento o sucesso da política
monetária, a adoção do câmbio fixo não flutuante e o controle da inflação.
( X ) O Brasil era, até então (primeiro semestre
de 2009), o único dos chamados Bric (Brasil,
Rússia, Índia e China) que ainda não recebera
o grau de investimento.
( ) A concessão do grau de investimento tem,
entre as suas consequências negativas, o afastamento do país dos fundos de pensão americanos, japoneses e europeus que preferem
investimentos mais arriscados, capazes de
propiciar rendimentos mais altos.
( ) A melhora na avaliação brasileira terá repercussão no câmbio, tornando o real mais forte
em relação ao dólar, o que vai provocar o
aumento das exportações e a diminuição das
importações.

.
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Inglês

(5 questões)

12. Read the following:

Rio to host the 2016 Olympics

“… The Olympic Games belong to all peoples, …”

The country’s president was blunt. “It is”, Luiz Inacio
Lula da Silva said, “Brazil’s time.” And the International
Olympic Committee agreed with him. Snubbing
Chicago on a chilly Danish evening of high drama,
the IOC sent the 2016 Olympics to Rio, Brazil’s bustling fun-loving but crime-ridden city of beaches and
mountains, romance and slums. (…)

The word in bold means:

(…) The state governor pledged that taxes would not be
raised to fund the games and played down the concerns
about safety. Computer-generated bird’s eye images of
how venues will spread across the city, with sailing in
the shadow of the Sugar Loaf mountain and volleyball
on Copacabana, provided the wow factor. And Silva
delivered the knockout. Among the top 10 economies
of the world, Brazil is the only country that has not
hosted the Olympic and Paralympic Games, he said.
For the Olympic movement, it will be an opportunity to
feel the warmth of our people, the exuberance of our
culture, the sun of our joy and it will also be a chance
to send a powerful message to the world: The Olympic
Games belong to all peoples, to all continents and to all
humanity. Silva, a bearded former union leader, disappeared into a huge group hug with the joyous Rio team
after it was announced that the city had won.
Football great Pele had tears in his eyes. Silva wept into
a white handkerchief at a post-victory news conference.
Brazil will now hold the world’s two biggest events
in the space of just two years: in 2014, it is organizing
the World Cup. There was absolutely no flaw in the
bid. Now, Africa and Antarctica are the only continents
never to have been awarded an Olympics. We have
sent out a message that we want the global, IOC member Gerhard Heiberg said. And Rio, well, let’s samba!

11. Select the question that can be answered according to the text:
a.
b.
c.
d.
e.
.

(X)
( )
( )
( )
( )

How is Rio described?
When was this article written?
Who will take part in the Olympics?
What will happen to the Brazilian people?
How long does the Olympic Games will last?
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

a place, an area.
ordinary persons.
a person’s relatives.
nation, tribe or race.
those who live in a particular place.

13. Read the following:
“We have sent out a message…”
The verb tense in bold is being used to express:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a future plan.
a past action with no time reference.
an action that were in progress at a past time.
a thing that happens usually.
a finished action in the past.

14. “To back up” is a MS-DOS function that means:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

to create a new directory.
to display a text file on the screen.
to erase files and programs from the disks.
to copy files from one pen drive to another.
to save the contents of disks for security
purposes.

15. Word processors were originally designed to:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

publish flyers.
print documents.
edit text documents.
procedure only visual presentations.
collect records and software resources.
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Espanhol

(5 questões)

Texto

16. Según lo que dice el texto, señale ( V ) para
la(s) alternativa(s) verdadera(s) y ( F ) para la(s)
alternativa(s) falsa(s):
(

El fenómeno turístico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A lo largo de la historia, pocas actividades humanas
han afectado a tan considerable número de personas como actualmente sucede con el turismo. Fue
al principio de los años sesenta del siglo XX cuando
se inició su desarrollo imparable, creciendo de
forma tan vertiginosa que, hoy por hoy, más de mil
quinientos millones de personas, aunque sólo sea
por unos días, migran de sus residencias habituales
en busca de otros paisajes, climas o culturas con el
propósito de satisfacer todo un amplio abanico de
necesidades: de ruptura con lo cotidiano, de diversión, de descanso, de conocimientos, de salud, de
contacto con la naturaleza, de recuperación física y
psíquica, de prestigio social, de aventura, de práctica deportiva o por hedonismo propiamente dicho.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pero el viajar no es un privilegio de nuestra época.
Los grandes movimientos de población ya se
vienen realizando desde la prehistoria por causas que guardan estrecha relación con la propia
supervivencia del género humano, como es la
caza, el hambre, los cambios climáticos o las catástrofes naturales. El hombre ha viajado desde siempre, aunque por circunstancias muy diferentes
a las de hoy día. Desde los sinántropos de Pekín
hasta los hombres del neolítico, los asirios o los
intrépidos navegantes mediterráneos; pasando
por las grandes migraciones o desplazamientos a
lo largo de varias generaciones; por las colonizaciones, las guerras o por toda suerte de aventuras
ante un mundo desconocido; por motivaciones
religiosas, comerciales, culturales o militares, en
fin, que el viaje forma parte de la historia de las
gentes y de los pueblos. […]

Mazón, Tomás. Sociología del turismo. Madrid: Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces, S.A. 2001, p. 17.

(

(

(

(

) Viajar es un privilegio propio de nuestra
época, de la actualidad.
) El hombre ha viajado desde siempre, aunque
por circunstancias muy diferentes a las de hoy
día.
) Muchas personas buscan otros paisajes, climas o culturas, con la inapetencia de satisfacer una limitada dispersión de necesidades.
) Entre el amplio abanico de necesidades que
las personas tienen de satisfacer están: la
salud, el trabajo, la fatiga y la permanencia del
cotidiano.
) Desde los principios ya se vienen realizando
los grandes movimientos de población por
causas que guardan estrecha relación con
la propia supervivencia del género humano,
como es la caza, el hambre y otros.

Señale la alternativa correcta:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V–F–F
V– F – V – V – V
F–V–F–V–V
F–V–F–F–V
F–F–V–F–V

17. Las expresiones “A lo largo de” (línea 1) y “hoy por
hoy” (línea 6) equivalen, respectivamente, a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Durante – en el momento presente
En esa extensa – desde este día
Abundantemente – rápidamente
La dadivosa – en el ayer
Lentamente – desde anteayer

.
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18. Lea el siguiente pasaje del texto con atención:
“…pasando por las grandes migraciones o desplazamientos a lo largo de varias generaciones” (líneas 26-28)
La expresión destacada puede traducirse al portugués
como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

acercamentos
deslocamentos
aproximações
desenvolvimentos
afastamentos

Legislação Estadual

21. Considerando a “Organização dos Poderes” prevista na Constituição do Estado de Santa Catarina,
assinale a alternativa correta:
a. (

b.

19. Señale la correspondencia correcta teniendo en
cuenta el texto:
a. ( ) Han afectado (línea 2)
– es plural de la forma verbal “he afectado”
b. ( ) Necesidades (línea 11)
– es plural de “necesidade”
c. ( ) Dicho (línea 15)
– es gerundio de “decir”
d. ( X ) Generaciones (línea 28)
– es plural de “generación”
e. ( ) El viaje (línea 32)
– es la forma singular de “las viajes”

c.

d.

e.
20. Señale la alternativa en que la expresión
subrayada está usada correctamente:

) Compete privativamente à Assembleia
Legislativa processar e julgar, originariamente,
nos crimes comuns, o Vice-Governador do
Estado, os Deputados e o Procurador-Geral de
Justiça.
( ) O Poder Legislativo é exercido pela
Assembleia Legislativa, constituída de
Deputados, representantes do povo, eleitos
pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional, dentre brasileiros maiores de dezoito
anos, atendidas as demais condições da legislação eleitoral.
( X ) Em caso de impedimento do Governador e
do Vice-Governador, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados
ao exercício da governança o Presidente
da Assembleia Legislativa e o Presidente do
Tribunal de Justiça.
( ) Os Secretários de Estado são auxiliares diretos
do Governador, escolhidos dentre brasileiros
maiores de dezoito anos e no gozo dos direitos políticos.
( ) O Governador e o Vice-Governador serão
eleitos dentre brasileiros maiores de trinta e
cinco anos, noventa dias antes do término do
mandato governamental vigente, atendidas
as demais condições da legislação eleitoral.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Yo estuvo ahí en la finca, hace dos años, con
toda mi familia y mis amigos.
( ) Destinos soleados para espantar el frío que
acercose y enfrentarse con renovadas energías a los últimos meses del año.
( ) El empresario disminuyeron las expectativas
creadas por el anuncio de que su empresa
haría una contribución importante al turismo.
( ) Por la noche ella escuché el romper de las olas
en la playa, el viento entre el bosque de pinos,
el canto de las cigarras.
( X ) Primero fueron los muebles. Después llegaron
los electrodomésticos y las ventanas. Ahora es
el turno del turismo.

(5 questões)

.
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22. Não constitui requisito básico do estágio
probatório, conforme o disposto no Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Santa
Catarina:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Assiduidade e pontualidade
Urbanidade e presteza
Idoneidade moral
Eficiência
Disciplina

Estado de Santa Catarina

23. Em relação aos servidores públicos civis do
Estado de Santa Catarina (Lei no 6.745/1985), assinale
a alternativa correta:
a. ( X ) É proibida a prestação de serviços gratuitos
ao Estado.
b. ( ) A admissão ao serviço estadual dependerá
sempre de aprovação prévia em concurso
público, sem exceção.
c. ( ) O funcionário nomeado para cargo efetivo
fica sujeito a um período de estágio probatório de 1 (um) ano.
d. ( ) O regime de trabalho dos funcionários públicos do Estado, sendo omissa a especificação
de cargo, é de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais.
e. ( ) Homologado o concurso público, será expedido certificado de habilitação aos candidatos
aprovados para o provimento dos cargos,
com validade para 3 (três) anos.

24. Nos termos do Decreto no 1.651, de 3 de setembro de 2008, que aprova o Regimento Interno da
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte,
não está compreendida na estrutura organizacional
do Gabinete do Secretário de Estado:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Consultoria de Projetos Especiais
Secretaria do Conselho Estadual de Cultura
Secretaria do Conselho Estadual de Esporte
Secretaria do Conselho Estadual do Turismo
Fundação Catarinense de Esporte (FESPORTE)

25. Para efeitos de execução do Sistema Estadual de
Incentivo à Cultura, ao Turismo e ao Esporte (SEITEC),
regulamentado pelo Decreto no 1.291, de 18 de abril
de 2008, entende-se por “contribuição”:
a. ( X ) Transferência do contribuinte diretamente
realizada à conta do fundo específico destinada a apoiar projeto escolhido ou apoiar
todos os projetos previamente aprovados
pelo fundo.
b. ( ) Montante referente ao valor do repasse
incentivado pelo contratante mais a importância relativa à contrapartida do proponente
ajustada no instrumento legal e na respectiva
ficha de aprovação de projeto.
c. ( ) Entrega de recursos captados pelo proponente, de forma vinculada ao projeto, a título
de repasse de valor previsto no Contrato
de Apoio Financeiro pelo contratante ao
contratado.
d. ( ) Valor dos recursos orçamentários e financeiros, bens e serviços próprios, inclusive contrapartida social, com que o proponente irá
participar do projeto segundo os termos do
instrumento legal.
e. ( ) Importância ajustada para efetivação de obrigações recíprocas, visando à consecução de
objetivos de interesse público ou da coletividade, previstos em projeto aprovado.

.
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

26. Com relação à crise econômica mundial, iniciada
em 2008, pode-se afirmar:

27. Sobre a conjuntura recente da Venezuela,
pode-se dizer que:

a. ( ) A crise iniciou no Leste Asiático, por causa da
falência de importantes empresas japonesas,
que sucumbiram à concorrência de suas rivais
chinesas. Com isso, setores produtivos importantes de outras partes do mundo tiveram
suas possibilidades de financiamento restringidas subitamente, afetando os negócios em
escala mundial.
b. ( ) A crise foi causada porque grandes grupos
financeiros da Europa decretaram falência, por
conta do endividamento crescente das famílias, que deixaram de pagar seus empréstimos,
causando um pânico generalizado nos mercados financeiros globais.
c. ( ) A crise explica-se pelas dificuldades das
grandes montadoras de automóveis dos EUA
(como a General Motors), que não conseguem
mais competir com os automóveis de origem
japonesa. Por isso o governo americano foi
em socorro das empresas automobilísticas,
injetando milhões e milhões de dólares na
recuperação das mesmas.
d. ( ) A crise teve origem no aumento dos preços
do petróleo, que acabou encarecendo os custos de produção das empresas multinacionais,
gerando uma alta da inflação nas economias
dos Estados Unidos, Europa e Japão. As famílias, nessas regiões, reduziram seu consumo,
afetando o crescimento econômico.
e. ( X ) A crise teve origem no mercado imobiliário
dos EUA, que teve expansão importante
desde 2001, por conta da política de expansão do crédito. As empresas financeiras passaram a atuar em mercados menos solváveis,
como o segmento “subprime”. Quando os
devedores começaram a não honrar seus
compromissos, ocorreu uma crise de liquidez,
que acabou por afetar os demais setores da
economia daquele país.

a. (

.
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b.

c.

d.

e.

) Hugo Chávez chegou ao poder através de um
golpe de Estado. Instalou uma ditadura no
país desde então e vem direcionando a renda
petroleira para os gastos militares. Seu governo
pretende invadir a Colômbia e o Equador, para
expandir a revolução bolivariana.
( ) O governo de Hugo Chávez privatizou a
PDVSA, antiga estatal do setor petroleiro. Com
os recursos da privatização, Chávez investiu
nos setores de saúde e educação, melhorando
os indicadores sociais de seu país em relação
ao restante da América Latina.
( X ) Hugo Chávez foi eleito em 1998 no contexto
da desmoralização dos partidos políticos tradicionais. Foi beneficiado por uma conjuntura
internacional favorável, pois os preços do
petróleo, principal produto de exportação do
país, subiram muito desde então. Seu governo
vem implantando reformas econômicas, políticas e sociais que não são aceitas por setores
empresariais e políticos do país.
( ) O Presidente Hugo Chávez, ao chegar ao
poder, começou a implantar reformas que
beneficiaram a agroindústria de exportação
e a indústria metal-mecânica, bases da economia do país. Quanto ao setor petrolífero,
terceiro setor mais importante da economia
do país, seu governo criou uma nova empresa,
a PDVSA, administrada por membros do seu
partido político.
( ) A Venezuela era, até recentemente, o país
mais desenvolvido da América Latina, com
indicadores sociais semelhantes aos de países
europeus como Suécia e Dinamarca. Porém,
desde a chegada de Hugo Chávez ao poder,
em 1998, todos os indicadores econômicos e
sociais estão declinantes.

Estado de Santa Catarina

28. A China vem se tornando um ator cada vez mais
importante nas Relações Internacionais.
Com relação à situação política, econômica e social
contemporâneas desse país, pode-se afirmar:
a. ( X ) Os governantes chineses, desde a política
de abertura iniciada 30 anos atrás, afirmam
estar construindo o “socialismo com características chinesas”. Ênfase nas exportações,
salários baixos em relação a outras regiões em
desenvolvimento, abertura econômica seletiva e controlada pelo Estado, investimento
cada vez maior em outras regiões periféricas
do mundo e poder financeiro crescente são
alguns aspectos desse modelo.
b. ( ) A China é governada por um partido de origem maoísta, que tem como objetivo exportar o socialismo para o resto do mundo. Para
tanto, investe cada vez mais recursos oriundos
da exportação no fortalecimento de suas
forças armadas. O objetivo é dominar militarmente o Leste Asiático e exportar a revolução
socialista para outras partes do mundo em
desenvolvimento.
c. ( ) A China, governada atualmente por Deng
Xiaoping, vem promovendo a abertura política, permitindo a criação de vários partidos
políticos. Recentemente, foi instituído um
salário mínimo nacional e reduzida a jornada
de trabalho legal, o que tem melhorado as
condições dos trabalhadores.
d. ( ) Os governantes chineses, desde 1978, promoveram a abertura ao exterior e a liberdade de
imprensa. Permitiram a instalação de empresas estrangeiras no interior do país, em zonas
de especiais de exportação. Essas empresas
ajudaram a desenvolver as regiões interioranas, que hoje são mais ricas do que algumas
províncias do Sul e do litoral do país.
e. ( ) Nas últimas duas décadas, o crescimento econômico chinês superou o de qualquer país
do mundo. Esse crescimento é explicado pela
ênfase no mercado interno, pela distribuição
igualitária da renda e pela exportação de produtos com forte conteúdo tecnológico. Por isso
a China é importante exportador de computadores e foi sede dos Jogos Olímpicos em 2008.

.

29. A Argentina é uma das principais economias da
América Latina. Com relação a sua situação econômica,
social e política dos últimos 20 anos pode-se afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Argentina, no início do Século XXI, devido às
reformas exitosas promovidas pelo governo
de Carlos Menem, torna-se o país com as
maiores taxas de crescimento econômico de
toda a América Latina. Todos os indicadores
sociais melhoraram e o país tornou-se um dos
mais desenvolvidos do mundo.
( X ) O governo de Carlos Menem (1989-1995 e
1995-1999) teve como eixo central de sua
política econômica a reforma do Estado. Isso
abrangeu um amplo programa de privatizações, a reforma administrativa e a transformação do sistema de seguridade social. A
desregulamentação, a abertura externa e
a liberalização econômica interna também
foram praticadas no período.
( ) O governo de Néstor Kirchner, que começa
em 2003, segue a linha da política populista
de Hugo Chávez. Esse governo atacou os
setores produtivos do país, rompeu com as
instituições financeiras internacionais e promoveu forte desordem social. Todos os indicadores econômicos e sociais regrediram desde
então e a Argentina, atualmente governada
por Cristina Kirchner, encontra-se economicamente em situação caótica.
( ) O governo peronista de Carlos Menem foi
um precursor dos novos governos desenvolvimentistas na América Latina. Evitou o
caminho chileno, baseado nas privatizações,
aumentando o papel do Estado na economia.
Para isso, nacionalizou alguns setores dominados pelo capital estrangeiro, como o setor
petrolífero e de energia elétrica, desestimulou
as exportações com o objetivo de desenvolver
o mercado interno e investiu maciçamente
em saúde e educação.
( ) A Argentina, no início do Século XXI, passou
por grave crise social e econômica. Essa crise
foi causada pela presença maciça de empresas e de exportações brasileiras, que quebraram a indústria nacional argentina. Depois de
destruído o parque industrial daquele país, o
Brasil agiu de forma imperialista, aumentando
os preços dos produtos importados, o que
causou uma hiperinflação naquele país. Por
isso, o governo atual posiciona-se contra a
continuidade do Mercosul.
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30. Os Estados Unidos ainda são a principal potência econômica do mundo contemporâneo.
Com relação à situação política, econômica e social desse país, pode-se afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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) Os Estados Unidos são o principal exportador mundial de automóveis. Além disso, são
credores da dívida externa do Japão e da China. A invasão do Iraque garantiu ao país
um suprimento de petróleo suficiente para satisfazer a demanda interna pelos próximos 10 anos. Por conta do sucesso dessa guerra, os EUA pretendem invadir outros países exportadores de petróleo das regiões menos desenvolvidas.
( ) O Presidente Barack Obama, eleito no final de 2008, comprometeu-se com a manutenção da política externa do Governo George W. Bush, e pretende invadir a Coreia do
Norte e a Venezuela. No âmbito interno, pretende diminuir os impostos dos mais ricos
e aumentar a tributação. Está promovendo uma desvalorização do dólar para, através
do mecanismo cambial, aumentar a competitividade da indústria americana.
( ) O governo americano estatizou a General Motors, sinalizando que, para combater a
crise econômica, vai estatizar o que for necessário para salvar as empresas do país. Ao
mesmo tempo, está ampliando substancialmente os gastos no setor militar, para aquecer a demanda na economia. Do ponto de vista trabalhista, o governo está ampliando
direitos dos trabalhadores, aumentando o salário mínimo, para ter legitimidade social.
( ) O Presidente Barack Obama é o primeiro afro-americano a assumir a presidência
do país. Sua carreira política começou em Nova York, onde foi eleito senador por
duas vezes. Venceu a eleição em 2008 no contexto de uma grave crise econômica.
Comprometeu-se com a retirada das tropas do Iraque e do Afeganistão e com a melhoria das condições de vida dos mais pobres. Seu governo está empenhado em reformar
o sistema de saúde daquele país, o que tem gerado muitas críticas por parte do setor
privado de saúde.
( X ) Os Estados Unidos enfrentam grave crise econômica, que teve seu ápice no ano de
2008. O candidato do Partido Democrata, Barack Obama, primeiro afro-americano a
presidir o país, foi eleito no contexto do repúdio popular à administração de George W.
Bush. Os EUA são o principal devedor do planeta e sua balança de pagamentos é deficitária. Em termos de política econômica interna, seu governo socorreu grandes instituições financeiras (como o Goldman Sachs e o JPMorgan Chase ) e industriais (como a
General Motors). No momento, está empenhado em promover a reforma do sistema de
saúde.
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31. Com relação ao recente conflito em Honduras,
pode-se afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Manuel Zelaya foi deposto porque implantou
um pacote econômico que congelou os preços e, ao mesmo tempo, aumentou a carga
tributária, o que causou revolta na população
e no empresariado.
( ) Manuel Zelaya, eleito por um partido de
esquerda radical, tentou desapropriar terras
dos grandes latifundiários.
( X ) Manuel Zelaya, eleito por um partido de
centro-direita, foi deposto porque tentou
fazer, sem apoio político ou amparo legal, um
referendo popular para mudar a constituição
do país, com o objetivo de permitir a reeleição
presidencial.
( ) Manuel Zelaya foi deposto porque aliou-se a
Hugo Chávez e queria transformar o país em
campo de treinamento de grupos guerrilheiros bolivarianos.
( ) Manuel Zelaya foi deposto porque estava
fazendo um acordo com o Governo dos EUA
que permitiria a instalação de uma base militar norte-americana em seu país.

33. Com relação ao panorama econômico, político,
social, cultural e ambiental contemporâneo, pode-se
afirmar:

32. Com relação à Organização das Nações Unidas,
pode-se afirmar:
a. ( ) A ONU tem como principais órgãos o FMI, a
OMC e o Conselho de Segurança.
b. ( ) O principal órgão da ONU é o Conselho de
Segurança, composto por 5 países (EUA,
Rússia, Reino Unido, França e Brasil)
c. ( ) Na Assembléia Geral da ONU, na qual participam os 192 Estados-membros, os votos não
têm o mesmo peso. O voto dos EUA, por exemplo, tem um peso de 50, contra peso 1 dos
votos de todos os países da América Latina.
d. ( X ) A ONU é constituída por seis órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de
Segurança, o Conselho Econômico e Social, o
Conselho de Tutela, o Tribunal Internacional
de Justiça e o Secretariado.
e. ( ) A ONU foi formada após a 1ª. Guerra Mundial,
para manter a paz e a segurança no mundo.

a. ( X ) Os EUA, a União Europeia, a China, a Rússia e
o Japão são os maiores emissores de dióxido
de carbono (CO2) na atmosfera, podendo ser
considerados os principais responsáveis pelo
aquecimento global.
b. ( ) O Brasil, por causa da devastação da
Amazônia promovida pela expansão da agropecuária extensiva, é o principal responsável
pelo aquecimento global, sendo seguido pela
China e pela Índia, por causa do notável crescimento econômico desses países nas últimas
décadas. São países que crescem poluindo o
meio-ambiente, diferentemente dos países
europeus, que respeitam os princípios da
sustentabilidade.
c. ( ) A República Islâmica da Índia e a República
do Paquistão já se enfrentaram três vezes
desde 1947, quando ambos surgiram a partir
do desmantelamento do império britânico da
Índia. O motivo dessas guerras foi a disputa
pelo controle da região da Cachemira.
d. ( ) Em 2003, os EUA derrubaram o governo de
Saddam Hussein, que governava o Iraque em
benefício da maioria xiita. Seu governo reprimiu com violência o povo curdo e os sunitas,
promovendo matanças periódicas em cidades
rebeldes. Saddam Hussein chegou ao poder
com o apoio da antiga URSS, seu aliado na luta
contra os EUA, na última fase da Guerra Fria.
e. ( ) Dada a persistente crise econômica que
atravessa há mais de 10 anos, o Japão vem
se tornando um dos mais importantes países de emissão de migrantes para o mundo.
Trabalhadores japoneses são o principal contingente de migrantes ilegais existentes hoje
na Europa Ocidental.

.
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34. Os geógrafos e urbanistas estimam que nas áreas
urbanas já reside metade da população mundial.
Historiadores, como Eric Hobsbawn, chegam a afirmar
que vivemos a época do fim do mundo agrícola, pois
pela primeira vez na história a maior parte da população é urbana.

35. Com relação à história econômica, social e política
da Bolívia, pode-se afirmar:

Com relação a esse assunto, pode-se afirmar:

b.

a. (

b.

c.

d.

e.

) As cidades dos EUA e da Europa são as
que mais crescem no mundo atualmente.
Estima-se que Nova York, Paris, Berlim e Los
Angeles serão os maiores centros urbanos por
volta de 2020.
( X ) Em 1950, havia no mundo apenas uma cidade
com mais de 10 milhões de habitantes. Em 2015,
haverá 21 cidades, e o número de áreas urbanas
com população entre 5 milhões e 10 milhões
irá de 7 para 37. Esse crescimento ocorrerá principalmente no mundo em desenvolvimento,
em cidades como Mumbai, Délhi, Jacarta, Daca,
Calcutá, Cairo, Manila, Karachi, Lagos, Xangai,
Buenos Aires, Rio de Janeiro, México, São Paulo,
Pequim e Istambul, entre outras.
( ) As cidades da América Latina, como México,
São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires serão
as maiores cidades do mundo, nessa ordem,
em 2015. Estima-se que a cidade do México
terá 20 milhões de habitantes e a região
metropolitana de São Paulo será ainda maior,
com 21 milhões de habitantes.
( ) As cidades do terceiro mundo estão crescendo
de forma equilibrada, compatibilizando a expansão populacional com a expansão dos serviços
públicos essencias, como água e esgoto. Por isso,
são exemplos bem sucedidos de planejamento
urbano e regional. A capital da Nigéria, Lagos, é
modelo de urbanização bem sucedida.
( ) Dado o sucesso recente dos BRIC (Brasil,
Rússia, Índia e China), os demógrafos estimam que as cidades de São Paulo, Moscou,
Mumbai, Délhi, Pequim e Xangai serão os
principais polos de atração dos migrantes
oriundos de países ricos que, dada a estagnação econômica, não conseguem mais
emprego em seus países. Isso significa uma
reversão dos fluxos migratórios históricos,
passando de uma situação periferia – centro
para uma situação centro – periferia.

a. (

.
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c.

d.

e.

) Os povos indígenas, que constituem a maioria
da população, participam ativamente das
instituições republicanas desde o surgimento
do país, em 1825.
( ) A Bolívia, por sua abundância de recursos
naturais, sempre foi um dos países mais ricos
e desenvolvidos da América Latina. Sua situação piorou somente com a chegada de Evo
Morales ao poder, em janeiro de 2006.
( ) O grande problema atual da Bolívia reside no
fato de Evo Morales, oriundo da rica região
de Santa Cruz, ter a intenção de dividir territorialmente o país, tornando Santa Cruz de
La Sierra, capital do novo país. Pretende, também, expulsar outras etnias do novo território.
( ) O atual governo boliviano estatizou os hidrocarbonetos porque quer, com os recursos obtidos, reequipar suas forças armadas. Tem como
objetivo recuperar, à força, os territórios perdidos para o Chile (guerra ocorrida entre 18791882), o Brasil (guerra do Acre, 1902-1903) e o
Paraguai (guerra ocorrida entre 1932-1935).
( X ) Pela primeira vez em sua história, um indivíduo de origem indígena torna-se presidente
da república (2006). Evo Morales era líder
dos plantadores de coca e oriundo de uma
das áreas mais pobres do país. Desde o início,
adota uma política nacionalista, trazendo
para o controle estatal as principais fontes da
riqueza do país.
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36. A África é o continente mais pobre do mundo. Cerca de 1/3 dos habitantes da África vivem
com menos de 1 dólar por dia, abaixo do nível de pobreza estipulado pelo Banco Mundial.
Epidemias, miséria e conflitos armados são a tônica da realidade de muitos países africanos
desde o final dos anos 1970, no contexto do que especialistas chamam “globalização”.
Com relação à realidade política, econômica e social africana, pode-se afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A Somália, um Estado que foi considerado falido nos anos 1980, hoje é exemplo de
modelo de crescimento econômico com distribuição de renda. A ONU conseguiu
estabelecer a paz no país, pondo fim à guerra civil. Assim, o país passou a receber investimentos externos, tornando-se o maior destino dos capitais internacionais do continente africano.
( ) Ruanda foi palco, no ano de 1994, de um genocídio promovido por extremistas de
origem hutu, contra a minoria tutsi. Estima-se que, em apenas 100 dias, cerca de
800.000 pessoas tenham sido assassinadas. Esse conflito foi indiretamente produzido
pelos italianos, que colonizaram de forma imperialista o país no início do Século XX. Ao
controlarem o país, os colonizadores dividiram as tribos tutsi e hutu, colocando os primeiros na estrutura governamental, gerando ressentimentos históricos por parte dos
hutus, que sempre foram discriminados economicamente e socialmente.
( ) A Nigéria é um país rico em recursos naturais. Exportador de petróleo, o país é exemplo
de experiência democrática bem-sucedida no continente, pois tem eleições livres há
mais de 30 anos. Possui os melhores indicadores sociais da África. Além disso, Lagos,
sua capital, é exemplo mundial em termos de infraestrutura urbana.
( X ) O Sudão, maior país da África, é palco de uma prolongada guerra civil entre o governo
islâmico e o rebelde Movimento de Libertação do Povo do Sudão, que luta pela autonomia da parte sul do país, habitada majoritariamente por população negra e cristã ou
adepta de religiões tradicionais, enquanto a população do norte, em sua maioria árabe
e muçulmana, controla o governo central do país. Desde 2003, a cidade de Darfur é o
cenário de uma guerra que já matou 300.000 pessoas, segundo os dados das Nações
Unidas.
( ) A África do Sul, que sediará a Copa do Mundo de futebol em 2010, foi ao longo do
Século XX marcada pela experiência da guerra civil entre hutus e tutsis, etnias que
disputavam o poder político. Apesar disso, é o país mais industrializado do continente,
sendo responsável por 1/5 do PIB da região.

.
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37. Em 26 de dezembro de 2004, o terremoto mais
poderoso registrado em mais de 40 anos atingiu as
profundezas do Oceano Índico, desencadeando um
enorme tsunami. Estima-se que as ondas tenham
sido responsáveis pela morte de aproximadamente
230.000 pessoas. Os principais países afetados foram:
a. ( ) Sri Lanka, Filipinas, Nova Guiné, Índia e Vietnã.
b. ( X ) Sri Lanka, Tailândia, Indonésia, Índia e
Ilhas Maldivas.
c. ( ) Bangladesh, Filipinas, Moçambique,
Sri Lanka e Myanmar.
d. ( ) Bangladesh, Filipinas, Japão, Austrália e
Indonésia.
e. ( ) Sri Lanka, Tailândia, Malásia, Ilhas Salomão e
Austrália.

38. Com relação à Tarifa Externa Comum (TEC) aplicada aos países do Mercosul, pode-se afirmar que.
a. ( X ) A TEC foi acordada com a intenção de atender a critérios como o de fixar um pequeno
número de alíquotas que seriam definidas ao
nível de agregação de seis dígitos.
b. ( ) Dentre os produtos que integram a lista de
exceções à TEC do Brasil estão bens de capital,
bens de informática e de telecomunicações e
cereais, como trigo e cevada.
c. ( ) Os quatro Estados Partes do Mercosul adotaram a (TEC), com base na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), a partir da assinatura do Tratado de Assunção, em 26 de Março
de 1991.
d. ( ) Apesar de acordado que a TEC deveria ter
baixa dispersão, os valores da TEC variam
entre zero e 65% (valor incidente para bens
considerados com competitividade sensível).
e. ( ) O Acordo Automotivo estabelece um regime
especial regulado por cotas no comércio intraMercosul e dispõe uma TEC abaixo da média
tarifária do bloco para importações de veículos e partes de fora do Mercosul.

39. Quanto à relação entre os países do Mercosul e
destes com outros países, pode-se dizer que:
a. (

b.

c.

d.

e.

40. Sobre os tratados e protocolos que regulamentam o Mercosul, pode-se afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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) A Costa Rica é o primeiro país da América
Central a ingressar como país associado ao
Mercosul.
( X ) Dentre os países associados ao Mercosul, o
Chile é o país que tem mais frequentemente
buscado acordos comerciais fora da América
do Sul.
( ) Os países da Comunidade Andina tornaram-se
membros associados do Mercosul em 2004, o
que significa a formação de uma área de livre
comércio e a adesão à Tarifa Externa Comum
do Mercosul.
( ) A Venezuela assinou acordo de adesão plena ao
Mercosul em junho de 2006, mas seu ingresso
como membro pleno está condicionado à
firmação de um acordo de fornecimento de
petróleo preferencial para a região do Mercosul.
( ) A possibilidade de adesão do Chile ao Mercosul
como membro pleno é limitada pelo fato de
que as tarifas de importação do Chile são em
média mais elevadas do a TEC do Mercosul.

) O Tratado de Ouro Preto, primeiro segmento
do Tratado de Assunção, estabelece as bases
para o ordenamento jurídico do Mercosul,
como o órgão de solução de controvérsias e o
Tribunal Permanente de Revisão.
( ) O Protocolo de Olivos estabelece a estrutura
institucional do Mercosul através de órgãos
como a Comissão de Comércio do Mercosul e
a Secretaria Administrativa do Mercosul.
( ) O Tratado de Assunção criou o Conselho do
Mercado Comum, que é o órgão superior do
Mercosul ao qual incumbe a condução política do processo de integração.
( X ) O Tratado de Assunção implica o estabelecimento de uma área de livre circulação de
bens e serviços, de uma tarifa externa comum
e a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados Partes.
( ) O Tratado de Assunção dispõe que o idioma
oficial do Mercosul é o espanhol.

Estado de Santa Catarina

41. Quando a decisão de uma empresa do ramo
hoteleiro de investir no exterior é baseada em uma
situação favorável de câmbio e de preços dos imóveis
no país de destino, pode-se afirmar que:

a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) A estratégia do investimento é caracterizada
como busca de mercado, considerando o
tamanho e o crescimento do mercado de
destino.
( ) A estratégia de investimento é de busca de
recursos, uma vez que a empresa hoteleira se
beneficia da mão-de-obra mais barata no país
de destino.
( X ) A estratégia do investimento é de busca de
ativos, no sentido de obter ganhos decorrentes da diversificação geográfica.
( ) A estratégia de investimento é do tipo “busca
por eficiência”, isto é, há um foco da empresa
em segmentar seus serviços hoteleiros conforme o padrão da demanda em cada país.
( ) A estratégia de investimento é pautada pela
afirmação da marca, em função da abertura
do mercado externo.

43. Sobre os procedimentos comerciais relacionados
ao Mercosul, pode-se dizer que:

42. Sobre estratégias de marketing internacional,
pode-se dizer que:
a. ( X ) A estratégia de terceirização internacional é
eficiente quando a empresa identifica e mantém, internamente, o foco ou “core business”.
b. ( ) A estratégia de customização do produto,
aplicada por empresas como a McDonald’s, é
resultado de um padrão uniforme do consumidor internacional.
c. ( ) A estratégia de logística reversa enfatiza os
ganhos que podem ser obtidos pela terceirização e segmentação das diversas etapas
de armazenagem e comercialização dos
produtos.
d. ( ) Uma estrutura diferenciada de preços de
acordo com cada país de destino expressa
necessariamente condições de custos de produção diferentes.
e. ( ) As estratégias de exportação e de investimento externo são substitutas se a empresa
investe no exterior, produzindo insumos do
produto que elabora no país de origem.

b.

c.

d.

e.

) A exigência de licenças prévias de importação representa uma barreira não-tarifária
à medida que exige o cálculo do valor da
importação na fronteira segundo regras préestabelecidas, excetuando-se práticas arbitrárias e valores fictícios do produto importado.
( ) O problema da bitributação das importações
no âmbito do Mercosul diz respeito à incidência de impostos sobre valor adicionado em
cada um dos países em que circula o produto
importado.
( ) A principal dificuldade para resolver a bitributação no contexto do Mercosul é alcançar
a interconexão entre as aduanas dos quatro países e ter a informação se o produto
já recolheu e onde recolheu o imposto de
importação.
( ) A decisão de adotar um sistema de licenças
não automáticas para a importação de produtos da Argentina representa uma proteção
para a indústria brasileira, similar à tarifa de
importação, pois aumenta o preço unitário do
produto importado.
( X ) A emissão do certificado de origem pode ser
requerida para o cumprimento de exigências
do país importador para comprovar a procedência do bem e dar direito ao tratamento
preferencial tarifário.

.
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44. Sobre aspectos gerais do turismo no mundo, é
verdadeiro afirmar que:

45. Sobre noções do esporte em âmbito internacional, pode-se afirmar que:

a. ( ) A Organização Mundial do Turismo (World
Tourism Organization) é uma instituição privada, sem fins lucrativos e sem caráter multilateral, que conta com mais de 160 países
membros.
b. ( ) Os Estados Unidos da América, em função de
seu vasto território e também por questões
linguísticas, é o país do mundo que mais
recebe turistas internacionais.
c. ( X ) Dentre os membros afiliados da Organização
Mundial do Turismo (World Tourism
Organization), estão companhias públicas e
privadas, como empresas aéreas, hotéis, agências de viagens, universidades e organizações
não-governamentais.
d. ( ) Considerando a baixa elaticidade-renda dos
produtos turísticos, a indústria do turismo
está entre as menos afetadas pela crise mundial iniciada em meados de 2008.
e. ( ) Dentre os países que dependem de modo
essencial da renda do turismo internacional
estão Maldivas, Índia e Paquistão.

a. ( X ) O número de países com comitês olímpicos
nacionais registrados no Comitê Olímpico
Internacional é maior do que o número de
países membros das Nações Unidas.
b. ( ) O Comitê Olímpico Internacional é uma instituição multilateral, integrante das Nações
Unidas, que tem como objetivo apoiar projetos de esporte com a finalidade de reduzir a
diferença entre nações pobres e ricas.
c. ( ) A FIFA (em português, Federação
Internacional de Futebol Associado), fundada
em 1904, dirige e organiza campeonatos de
futebol masculino, permanecendo resistente
às novas modalidades deste esporte, como
futebol feminino, futsal, e futebol de areia.
d. ( ) Embora sem realizar jogos de inverno e realizando jogos de verão apenas a cada 8 anos, os
jogos paraolímpicos afirmam a visão de seu
comitê internacional de dar a oportunidade
para que atletas paraolímpicos alcancem a
excelência no esporte.
e. ( ) A IAAF (em português, Associação
Internacional de Federações de Atletismo)
mantém o atletismo como um esporte amador e, neste sentido, não permite que os atletas possam receber compensações econômicas pela suas participações em competições
atléticas organizadas por essa instituição.

.
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46. Dentre as estratégias de negócios no setor de
turismo, pode-se afirmar que:
a. ( ) Os dois principais países emissores de turistas
estrangeiros são hoje Japão e China, o que
evidencia a importância de estratégias que
mudem o foco de atração da Europa e da
América do Norte para a Ásia.
b. ( ) Dado que o turismo de lazer cresce mais
rapidamente do que o turismo de negócios, a
prioridade deve ser investimentos em formação de pessoas, principalmente capacitação
em línguas estrangeiras.
c. ( ) A redução da participação do turismo de
saúde no turismo mundial pode ser creditada
ao aumento da idade média da população
mundial e ao aumento da renda média das
famílias.
d. ( X ) Considerando que o turismo internacional,
em termos de volume de passageiros, é predominantemente terrestre, a estratégia de
investimentos na qualidade de infraestrutura
de transportes torna-se essencial.
e. ( ) As projeções de crescimento da participação
das regiões como destino turístico, realizadas para 2020 pela Organização Mundial de
Turismo, indicam o crescimento do mercado
europeu e a redução de mercado chinês.

47. A respeito da estratégia de investimentos e financiamento para a internacionalização de uma empresa,
pode-se dizer que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decisão de adotar uma estratégia de terceirização internacional reduz a dependência da
empresa em relação aos seus fornecedores.
( X ) A captação de recursos internacionais é limitada pela aversão de empresas nacionais ao
risco cambial.
( ) Na classificação de prioridades de projetos
de um determinado portfólio internacional,
o projeto com taxa interna de retorno mais
elevada é aquele que possui o mais alto valor
presente líquido.
( ) Dentre as instituições financeiras internacionais que financiam projetos de desenvolvimento em áreas de infraestrutura estão o
Banco de Compensações Internacionais (BIS,
em inglês) e o Banco Inter-Americano de
Desenvolvimento (BID).
( ) A diversificação de uma empresa em termos
de produção de diferentes bens em diferentes
países pode ser classificada como uma estratégia de terceirização internacional.

.
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48. Sobre a análise estratégica de um empreendimento hoteleiro à beira-mar, é verdadeiro afirmar que:
a. ( ) No modelo das cinco forças de Porter, a viabilidade do empreendimento em questão é
avaliada a partir do conceito de ciclo de vida
do produto.
b. ( ) Na análise SWOT, a parceria do empreendimento em questão com uma rede hoteleira
internacional é considerada um fator de ameaça externa.
c. ( ) De acordo com o modelo das cinco forças de
Porter, a rentabilidade do empreendimento
em questão é maior quanto maior for o
número de outros hotéis na região e quanto
maior for a qualidade de informação dos clientes sobre serviços e preços dos demais hotéis.
d. ( X ) No contexto de uma análise SWOT, a combinação da ameaça de entrada de um hotel concorrente com a fraqueza da marca do empreendimento em questão deve estabelecer a
adoção de uma estratégia de amenização.
e. ( ) A abertura de um camping pode ser considerada como uma ameaça se o empreendimento em questão fornece um serviço
hoteleiro diferenciado e tem grande poder de
negociação com seus clientes.

49. O funcionamento do Mercosul depende fundamentalmente da solução das controvérsias comerciais
originadas do comércio intrabloco. Sobre isso, é verdadeiro afirmar que:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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) O Tribunal Arbitral Permanente de Revisão do
Mercosul não tem competência para modificar os laudos arbitrais ad hoc, constituindo-se
fundamentalmente como uma instância
diplomática de solução de controvérsia.
( ) O histórico de casos apreciados pelo Tribunal
Arbitral Permanente de Revisão do Mercosul
(TPR) evidencia o Paraguai como o país mais
incidente em litígios devido a sua posição
mais franca em termos de liberalização
comercial.
( ) De acordo com o Protocolo de Olivos, o
Tribunal Arbitral Permanente de Revisão do
Mercosul (TPR) é uma instância preliminar de
decisão da controvérsia, podendo as partes
submeterem o procedimento simultaneamente ao TPR e ao sistema de controvérsias
da Organização Mundial de Comércio.
( ) Uma importante inovação do Tribunal Arbitral
Permanente de Revisão do Mercosul (TPR)
trata da possibilidade de particulares apresentarem suas demandas sem a necessidade de
serem tutelados pelo Estado em suas representações junto ao TPR.
( X ) As partes litigantes podem submeter a controvérsia comercial à apreciação do Grupo
Mercado Comum (GMC), que atua como
órgão conciliador, propondo recomendações
para a solução da disputa.
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50. Sobre as agências da Organização das Nações
Unidas (ONU) e suas atuações, pode-se afirmar que.
a. (

b.

c.

d.

e.

) O papel do Banco Mundial, como agência da
ONU, é conceder empréstimos de curto prazo
para países em desenvolvimento resolverem
problemas de liquidez internacional.
( ) A principal função do Fundo Monetário
Internacional, como agência da ONU, é contribuir para a regulação do comércio internacional e prover financiamentos para promoção
sustentável de projetos de exportação em
países em desenvolvimento.
( X ) Dentre as agências especializadas da ONU,
estão a Organização Mundial da Saúde, a
Agência Internacional de Energia Atômica
e a Organização Mundial de Propriedade
Intelectual.
( ) Com a finalidade de manter um diálogo permanente com a sede da ONU e também reduzir custos operacionais, todas as agências funcionam junto à sede central em Nova Iorque.
( ) A Organização para a Agricultura e a
Alimentação (em inglês conhecida pela sigla
FAO), como agência da ONU, tem se destacado na defesa da produção de cereais para
uso energético e na produção de bens primários para exportação.
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