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Preencha o quadro acima, não deixando de assinar no local indicado;
A avaliação é individual;
Duração da avaliação é de 01 (uma) hora;
Essa avaliação tem o valor de 50 (cinquenta) pontos;
O tempo de tolerância para o início das provas e o tempo de sigilo é de 10
minutos.

UM: Com relação ao empreendedor,
administrador, podemos afirmar que:
QUESTÃO

o

intraempreendedor

e o

a) Empreendedor e intraempreendedor são sinônimos de administrador.
b) Para ser empreendedor, tem de se abrir um negócio próprio.
c) O intraempreendedor é uma figura que pertence tão somente à esferas
públicas.
d) Um profissional, com características empreendedoras, pode trazer à
organização um ganho de inovação e de criatividade.
QUESTÃO DOIS: Conforme a literatura corrente, sobre o perfil do empreendedor, é

possível dizer, apontando a ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA, que o empreendedor
é:
a) Um ser “dotado de luz” que é capaz de abstrair o concreto do abstrato.
b) O retrato de pessoas duras e pragmáticas, levadas desde a infância por
poderosas necessidades de realização e de independência.

c) Alguém que utiliza seu potencial criativo para realizar uma ação
empreendedora, já que a criatividade nasce com a pessoa, sendo impossível
adquiri-la ao longo da vida.
d) O retrato de pessoas mimadas e geralmente de famílias ricas, uma vez que o
espírito empreendedor normalmente mora perto de quem não passa
necessidades.
QUESTÃO TRÊS: Sobre as razões de se empreender, marque a assertiva CORRETA:

a) Supondo que um país tenha uma taxa de crescimento anual de seu PIB em
torno de 5%, podemos afirmar que é praticamente impossível um município
existente nesse país crescer 300% em apenas 10 anos.
b) O Empreendedorismo é capaz de dinamizar a riqueza de um município,
fazendo com que ele tenha melhor qualidade de vida.
c) Quando um município se especializa em um determinado segmento, como o
de calçados, é utopia pensarmos em mudar o foco, por exemplo, para a
indústria têxtil.
d) Pesquisas apontam que o Brasil não é um País empreendedor.
QUESTÃO QUATRO: As relações internacionais deixaram de ser, na segunda metade

do século XX, povoadas apenas por Estados soberanos. Surgiram organizações
internacionais e uma multiplicidade de organizações também de caráter internacional.
Considerando-se relações internacionais, afirma-se que:
I – As Relações Internacionais mergulham em diversos campos como a Economia, a
História, o Direito internacional, a Filosofia, a Geografia, a Sociologia, a Antropologia, a
Psicologia e estudos culturais.
II – Entre os instrumentos preconizados pelos pensadores liberais como forma de
regular os conflitos internacionais estão a falta de direito internacional e as instâncias
supranacionais.
III – Segundo a teoria do materialismo histórico do próprio Marx, o sistema capitalista
de produção tenderia a se universalizar, chegando a se tornar o modo de produção
dominante em todo o mundo (portanto, internacional).
A respeito dessas afirmações, assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)

I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
II e III estão corretas.
Todas estão erradas.

QUESTÃO CINCO: Considerando o contexto das Relações Internacionais, enumere de

acordo:
1 – Globalização
2 – Direitos humanos
3 – Meio ambiente

4 – Governança Global
(
) Foi parte central da proposta de construção de uma nova ordem mundial
voltada à “manutenção da paz e segurança internacionais”.
(
) Conceito impreciso, que tem sido usado – principalmente desde os anos 1990
– para tratar de um processo econômico que caracterizaria o capitalismo
contemporâneo.
(
) As convenções e as organizações produzidas para gerir essas questões são
parte de um mesmo processo de percepção da existência de problemas que
ultrapassam fronteiras políticas e que exigiriam a construção de práticas de governo
do planeta.
(
) Um termo para designar não a formação de um governo central para todo o
planeta, mas para o processo de construção de regras e instituições que regulassem
temas globais.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

1-2-3-4.
4-3-1-2.
2-1-3-4.
3-4-2-1.

QUESTÃO SEIS: A palavra diplomacia deriva de diplôum que, em grego, significa

“diploma [ou] documento dobrado em dois” (SOARES, 2004, p.13). São afirmações
relacionadas a diplomacia, EXCETO:
a) os diplomatas, foram personagens importantes que príncipes, imperadores e
chefes militares enviavam com mensagens a outras autoridades estrangeiras.
b) Cada missão de um diplomata chamava-se embaixada, que, geralmente,
durava apenas o tempo necessário para tratar do tema que havia motivado o
envio do negociador.
c) A primeira forma das relações diplomáticas modernas foi chamada de
diplomacia unilateral, a qual consistia na manutenção de contatos
permanentes entre dois Estados pela instalação recíproca de missões
diplomáticas e repartições consulares.
d) Dependendo da importância de um país para outro, é possível manter
consulados em mais de uma cidade, coordenados por um Consulado Geral.
QUESTÃO SETE: Organização das Nações Unidas (ONU), ou simplesmente Nações

Unidas (NU), é uma organização internacional cujo objetivo declarado é facilitar a
cooperação em matéria de direito internacional, segurança internacional,
desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e a realização da paz
mundial. São informações relacionadas a ONU, EXCETO:
a) A ONU foi fundada em 1845 (após a Segunda Guerra Mundial) para
substituir a Liga das Nações, com o objetivo de deter guerra entre países
e para fornecer uma plataforma para o diálogo.

b) Existem atualmente 193 países-membros, incluindo quase todos os Estados
soberanos do mundo.
c) A organização é financiada por contribuições voluntárias dos Estadosmembros.
d) Ela contém várias organizações subsidiárias para realizar suas missões.
QUESTÃO OITO: Assinale a alternativa correta:

a) De acordo com o artigo 4º do CTN, para distinguir uma espécie tributária
de outra, basta considerar o seu fato gerador.
b) De acordo com o artigo 4º do CTN, para distinguir uma espécie tributária de
outra, basta considerar a sua base de calculo.
c) De acordo com o artigo 4º do CTN, para distinguir uma espécie tributária de
outra, basta considerar o seu contribuinte.
d) De acordo com o artigo 4º do CTN, para distinguir uma espécie tributária de
outra, basta considerar a alíquota.
QUESTÃO NOVE: Conforme os artigos 153 e 154, inciso I, da Constituição Federal,

compete a União os seguintes tributos:
a) Imposto sobre exportação (IE); Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI); Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
b) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer natureza (IR); Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e doações (ITCMD); Imposto sobre a Transmissão
(Onerosa) Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI).
c) Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários (IOF); Imposto sobre a Transmissão (Onerosa) Inter
Vivos de Bens Imóveis (ITBI); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
d) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações (ITCMD); Imposto sobre
importação (II); – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e e de
Comunicação (ICMS).
QUESTÃO DEZ: Assinale a alternativa correta:

a) O sujeito passivo é aquele que tem a titularidade do crédito tributário, tendo o
direito de cobrá-lo e de arrecadá-lo.
b) O sujeito ativo é o devedor do tributo, independentemente de ter ou não
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador.
c) O fenômeno da parafiscalidade esta presente quando uma pessoa que
não aquela que criou o tributo vem a arrecadá-lo para si própria.
d) Todas assertivas acima estão incorretas.

