
                                                                                                                                                                             

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação 

Site: www.ibfc.org.br     –     email: concurso@ibfc.org.br 

 

 

 
 

ABDI 
 

AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL  - nº 001/2008 

 
 

GABARITO OFICIAL – APÓS RECURSO – PROVA OBJETIVA  
 

CARGO:   ADI – NÍVEL SUPERIOR ESPECIALISTA – PROJETOS 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 

 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

PORTUGUÊS (1 a 5)  CONHECIMENTOS GERAIS (11 a 20) 

1 B  11 D 

2 A  12 C 

3 C  13 A 

4 D  14 B 

5 A  15 D 

INGLÊS (6 a 10)  16 C 

6 B  17 A 

7 D  18 B 

8 C  19 ANULADA 

9 A  20 B 

10 B   
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1) A biodiversidade brasileira é alvo de constantes investidas por parte de empresas 

estrangeiras, que têm interesse em prospectá-la para a obtenção de lucros financeiros. É de 
conhecimento de todos nós, que a exploração sustentável da biodiversidade é factível, porém 
deve ser desenvolvida com muitos cuidados. Nos anos anteriores o governo da Amazônia 
desenvolveu um projeto intitulado “APL DE FITOTERÁPICOS E FITOCOSMÉTICOS”. Disserte 
sucintamente qual a função do APL neste caso. 

 
Arranjo Produtivo Local - APL é o termo que se usa para definir uma aglomeração de empresas com    
a mesma especialização produtiva e que se localiza em um mesmo espaço geográfico. Os APLs  
mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si, contando também  
com apoio de instituições locais como Governo, associações empresariais, instituições de crédito,  
ensino e pesquisa. 

 
 
 
2) O sistema CNI (Confederação Nacional das Industriais) promove um grande conjunto de 

atividades na representação e no fortalecimento dos projetos de inovação no Brasil. O 
sistema CNI é composto por algumas entidades conhecidas e atuantes nacionalmente. 
Escreva quem são estas entidades e quais seus macros objetivos.   

 
O Sistema CNI  promove um grande conjunto de atividades na representação e no fortalecimento do  
setor e é composto pelo Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem  
Industrial (SENAI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Congrega as federações estaduais e os  
departamentos regionais dessas entidades filiadas. 

 
O IEL é a entidade encarregada de promover a interação das universidades e instituições de  
pesquisa com o setor produtivo, em busca da modernização e da elevação da produtividade e da  
competitividade industrial brasileira. 

 
O SENAI, criado em 1942, por iniciativa do empresariado do setor, o SENAI é hoje um dos  
mais importantes pólos nacionais de geração e difusão de conhecimento aplicado ao  
desenvolvimento industrial. 
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O SESI promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em 
educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.  

Nos anos 40, a CNI esteve preocupada com a formação de mão-de-obra para a indústria do país.  A  
entidade lançou as bases para a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),  
em 1942, e do Serviço Social da Indústria (SESI), em 1946, e estabeleceu os fundamentos de um  
sistema que se mostrou capaz de fomentar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao  
SENAI e ao SESI, veio a se somar o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), criado pela CNI em 1969. 

 
 
 
3) A Lei de Inovação promulgada pelo Governo Federal tem com um dos eixos, o estímulo às 

ICTs (Instituições Científicas e Tecnológicas). O desenvolvimento tecnológico promovido 
pelas ICTs acaba gerando solicitações de Proteção de Propriedade Intelectual. No Brasil, para 
que órgão federal são encaminhadas estas solicitações e no âmbito mundial qual é a 
instituição que caracteriza um dos principais fóruns na área?   

 
No Brasil é o INPI Instituo Nacional de Propriedade Intelectual, e como fórum mundial a A  
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) é uma das instituições mais importantes no  
que se refere à discussão e regulamentação da propriedade intelectual em todo o mundo 

 
 
 
 
4) It considers the basic concepts in the area of Foreign commerce. What it is the Register of 

Exporters and Importers (REI), and which agency is responsible for its management in Brazi?. 
 
     O REI é um cadastro de empresas para quem deseja realizar operações de comércio exterior. 
     Sua gestão e manutenção são feitas pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior  
     (DECEX) da SECEX. 
 

 


