
                                                                                                                                                                                                                                                     

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 INDUSTRIAL 
 

 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

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

1 B  11 C 

2 A  12 B 

3 C  13 D 

4 D  14 C 

5 A  15 A 

INGLÊS (6 a 10)  16 A 

6 B  17 B 

7 D  18 D 

8 C  19 ANULADA 

9 A  20 B 

10 B   
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1) Quais tipos de inventivos são contemplados pela Lei do Bem? Cite no mínimo dois. 
 
A Lei n.º 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem, em seu Capítulo III, permite 
de forma automática o usufruto de incentivos fiscais pelas pessoas jurídicas que realizem pesquisa 
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.  

Dentre esses destacam-se as deduções de Imposto de Renda de dispêndios efetuados em atividades 
de P&D que podem representar um valor de até o dobro do realizado pelas empresas. Os incentivos são 
os seguintes:   

a. dedução, na apuração do Imposto de Renda devido, dos dispêndios com P&D, inclusive 
aqueles com instituições de pesquisa, universidades ou inventores independentes; 

b. redução de IPI na compra de equipamentos destinados a P&D; depreciação acelerada dos 
equipamentos comprados para P&D; 

c. depreciação acelerada dos equipamentos comprados para P&D;  
d. amortização acelerada dos dispêndios para aquisição de bens intangíveis para P&D; 
e. crédito do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre as remessas ao exterior de 

valores para pagamento de royalties relativos a assistência técnica ou científica e de 
serviços especializados para P&D. 

f. redução a zero da alíquota do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas 
para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.  

Na determinação do lucro real para cálculo do IRPJ e da base de cálculo da CSLL, a empresa poderá 
excluir o valor correspondente a até 60% da soma dos dispêndios efetuados com P&D. Este percentual 
poderá atingir 80% em função do número de empregados pesquisadores que forem contratados. Além 
disto, poderá haver também uma exclusão de 20% do total dos dispêndios efetuados em P&D objeto de 
patente concedida ou cultivar registrado.  
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2) Quais as etapas de um projeto na FINEP? 
 
As etapas de um projeto são: Análise da Consulta Prévia, Análise da Solicitação de Financiamento, 
Contratação, Liberação de Recursos e Prestação de Contas.  
 
 
 
3) Quais são os quatro países fundadores do Mercosul? 
 
O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai com a 
assinatura do Tratado de Assunção, em 1991. Atualmente, além dos quatro sócios fundadores, a 
Venezuela iniciou em julho de 2006 o processo de adesão formal ao bloco. 
 
 
 
4) ANULADA. 


