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1 B  11 C 

2 A  12 B 

3 C  13 C 

4 D  14 A 

5 A  15 B 

INGLÊS (6 a 10)  16 D 

6 B  17 D 

7 D  18 A 

8 C  19 ANULADA 

9 A  20 B 

10 B   
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1) Comente o que a LEI da INOVAÇÃO 10.973/04 considera e quais os ministérios que a referendam. 

 
Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e 
dá outras providências. 
Ministério da fazenda - mf; ministério de desenvolvimento, indústria e Comércio exterior - mdic;          
casa civil da presidência da república - cc-pr; ministério da ciência e tecnologia - mct 

 

2) Comente sobre os passos que o Ciclo de Vida do Projeto define. 

O ciclo de vida do projeto serve para definir o início e o fim de um projeto. Determina também os 
procedimentos de transição para o ambiente de operação que serão incluídos no início e no final 
do projeto, distinguindo-os dos que não serão. Desta forma, o ciclo de vida do projeto pode ser 
usado para ligar o projeto aos processos operacionais contínuos da organização executora. A 
seqüência de fases, definida pela maioria dos ciclos de vida de projeto, tais como “solicitações” 
para “design”, “construção para operações” ou “especificação” para “manufatura”, geralmente 
envolve alguma forma de transferência de tecnologia ou hand-off. Os subprodutos oriundos de 
uma fase normalmente são aprovados antes do início da próxima fase. Entretanto, quando os 
riscos são considerados aceitáveis, a fase subsequente pode iniciar antes da aprovação dos 
subprodutos da fase precedente. Esta prática de sobreposição de fases é usualmente chamada 
de fast tracking .Os ciclos de vida dos projetos geralmente definem:  

- Que trabalho técnico deve ser realizado em cada fase (por exemplo, quem é necessário  
ser envolvido na fase de definição ou da fase de execução?).  

- Quem deve estar envolvido em cada fase (por exemplo, a Engenharia Simultânea  
exige que os implementadores sejam envolvidos nas fases de levantamento de  
necessidades e especificação). 
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3) Defina o significado da palavra caput do trecho de lei abaixo: 
 

Art. 8º A Portaria Interministerial nº 127, de 30 de maio de 2008, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes dispositivos: 
§ 7º A comprovação das condições exigidas no caput ocorrerá no ato de cadastramento, a que se 
referem os artigos. 17 a 19. 
Art. 74-A. O disposto nos artigos. 4º e 25, inciso I, somente será exigido a partir de 1º de agosto  
de 2008. 

 
Caput é o termo, geralmente usado nos textos legislativos, em referência ao enunciado do artigo.  
Caput vem do latim e significa "cabeça". 

 
 

 
4) In agreement of Art. 16A (Iaw computer science 10.176/01). For the effect of this Law, 

goods and services of computer science and automation are considered:  
 

I - component electronic the semiconductor, optoelectronic, as well as the respective 
complements of electronic nature;  
II - machines, equipment and devices based on digital technique, with functions of 

collection, treatment, structuralized, storage, commutation,  transmission, recovery or 
presentation of the information, its respective electronic complements, parts, parts and 
physical support for operation;  

III - programs for computers, machines, equipment and devices of treatment of the 
information and respective documentation associated technique (software);  

 
  § 1o the made use one in this Law is not applied to the merchandises of the    
                      segments of audio; audio and video; e leisure and entertainment, despite they  

incorporate digital technology, including the constants of the following relation, that 
could be extended in result of technological innovations, elaborated as 
nomenclature of the Harmonized System of Assignment and Codification of 
Merchandises - SH:  

 
Question: It comments on the benefits of the law for equipment of audio. 

 
Os equipamentos de áudio não estão incluídos no benefício da lei conforme inciso primeiro. 

 
 
 

 


