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QUESTÃO ALTERNATIVA  QUESTÃO ALTERNATIVA 

PORTUGUÊS (1 a 10)  CONHECIMENTOS GERAIS (11 a 20) 

1 B  11 A 

2 A  12 C 

3 C  13 B 

4 D  14 D 

5 A  15 D 

6 C  16 B 

7 B  17 A 

8 B  18 C 

9 C  19 ANULADA 

10 C  20 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 o que a LEI DO BEM 11.196/05 concede de benefícios às empresas jurídicas. 

A lei consolidou os incentivos fiscais que as pessoas jurídicas podem usufruir de forma 
automática desde que realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.  
Os benefícios do Capítulo III da Lei do Bem são baseados em incentivos fiscais, tais como: 

• deduções de Imposto de Renda e da Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL de dispêndios 
efetuados em atividades de P&D;  

• a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de máquinas e 
equipamentos para P&D  

• depreciação acelerada desses bens;  
• amortização acelerada de bens intangíveis;  
• redução do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre remessa ao exterior resultantes de 

contratos de transferência de tecnologia;  
• isenção do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinada 

ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares. 
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3) Defina a plataforma LATTES do CNPq e quais informações básicas encontramos nela.  
 

A Plataforma Lattes trata das bases de dados de currículos e de instituições da área de ciência e 
tecnologia em um único Sistema, auxiliando as atividades operacionais de fomento do CNPq e de 
outras agências federais e estaduais. Pode ser utilizada tanto no apoio a atividades de gestão, 
como no apoio à formulação de políticas para a área de ciência e tecnologia.  
O Currículo Lattes registra a vida pregressa e atual dos pesquisadores sendo elemento 
indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados à Agência.  
A partir do Currículo Lattes, o CNPq desenvolveu um formato-padrão para coleta de informações 
curriculares hoje adotado não só pela Agência, mas também pela maioria das instituições de 
fomento, universidades e institutos de pesquisa do País.  
A adoção de um padrão nacional de currículos, com a riqueza de informações que esse sistema 
possui, a sua utilização compulsória a cada solicitação de financiamento e a disponibilização 
pública destes dados na internet, deram maior transparência e confiabilidade às atividades de 
fomento da Agência. 

 
 

4) Qual a diferença entre Venture Capital e Capital somente? 
 

O capital de risco ou venture capital é um tipo de investimento privado, através do qual se  
compra participação societária em empresas que apresentem possibilidades de crescimento 
exponencial. Os investidores participam diretamente dos riscos e da alavancagem do  
negócio, agregando valor ainda através de orientação administrativa, comercial e financeira. 

 
Quando um empreendedor se lança num empreendimento, ele tem que ter recursos para bancar 
a criação e os primeiros passos. O capital de terceiros que ajuda a bancar esta fase inicial é 
chamado de capital semente. Em um mundo globalizado, de concorrência acirrada, é muito difícil 
que um empreendedor possua o montante de recursos próprios necessários para financiar o 
deslanche de uma empresa, especialmente uma de base tecnológica, que é o foco do capital 
semente. Portanto, para provar a tecnologia, contratar uma equipe de várias especialidades e ir a 
mercado, ele tem que ter acesso a alguma fonte de capital não oneroso. 


