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Comentadas pela professora: Melina Lima 

  
Comércio Internacional (Exterior)  
  
1- Sistema Geral de Preferencias SGP  
Ano: 2012-  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal- Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Quanto ao Sistema Geral de Preferências, é correto afirmar que: 

a) trata-se de instrumento unilateral e recíproco, pelo qual os outorgantes recebem o mesmo tratamento 
tarifário preferencial em contrapartida. 

b) em razão das regras multilaterais, sua concessão é revestida por cláusula de irrevogabilidade. 
c) sua concessão é autorizada, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), por meio da Cláusula 

de Habilitação, por tempo indeterminado. 
d) pode beneficiar apenas as mercadorias oriundas de países de menor desenvolvimento relativo, não se 

aproveitando para as mercadorias de países em desenvolvimento. 
e) sua criação ocorreu no âmbito da Rodada Doha da OMC. 

 
 2-  Integração econômica nas Américas: ALALC, ALADI, Mercosul Comunidade Andina de Nações  
Ano: 2012-  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal- Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Sobre a integração regional nas Américas, assinale a opção correta. 

a) Após a extinção da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), foi criada em 1990 a Associação 
Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), com objetivos mais amplos do que a sua predecessora. 

b) A Tarifa Externa do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) não admite exceções, em função do objetivo de 
formação de um mercado comum estabelecido no Tratado de Assunção. 

c) De acordo com o Tratado de Assunção, que instituiu o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o Grupo 
Mercado Comum é o órgão superior, correspondendo-lhe a condução política do MERCOSUL e a tomada 
de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para a constituição 
definitiva do mercado comum. 

d)  sistema de pagamentos em moeda local do MERCOSUL é um mecanismo que viabiliza a realização de 
operações de comércio exterior nas moedas locais dos Estados Partes, tendo sido implementado de 
forma voluntária por Brasil e Argentina até o momento. 

e) A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) objetiva a criação de uma união aduaneira latino-
americana, com exclusão do México, que já se integrou ao NAFTA. 

 
3-  Práticas desleais de comércio e defesa comercial; medidas antidumping, medidas compensatórias e 
salvaguardas comerciais  
Ano: 2012-  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Sobre práticas desleais de comércio e medidas de defesa comercial, é correto afirmar que: 

a) a medidas antidumping se materializam na cobrança de valores adicionais quando da importação do 
produto objeto da medida. 

b) para aplicar uma medida antidumping, é suficiente comprovar a prática de discriminação de preços em 
mercados nacionais distintos. 

c) o subsídio específico não enseja a aplicação de medidas compensatórias, pois apenas o subsídio geral é 
considerado ilegal com base nas regras da OMC. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/
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http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2012-receita-federal-auditor-fiscal-da-receita-federal-prova-3-gabarito-1
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http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#praticas-desleais-de-comercio-e-defesa-comercial-medidas-antidumping-medidas-compensatorias-e-salvaguardas-comerciais
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d) as medidas de salvaguarda, destinadas a proteger a indústria nacional que estejam sendo afetadas por 
surtos repentinos de importações de produtos concorrentes, devem vigorar pelo prazo máximo de seis 
anos. 

e) por se tratar de uma medida que impõe exceção a um comércio que está sendo praticado de forma leal, a 
medida de salvaguarda prescinde de processo prévio de investigação. 
 
 

4- A propósito das instituições relacionadas a comércio exterior no Brasil, assinale a opção correta. 

a) A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) não tem interação com o setor privado, pois é um órgão 
composto por ministros de estado e por representantes do Congresso Nacional. 

b) A investigação e determinação final dos direitos antidumping e compensatórios é de competência do 
Departamento de Defesa Comercial (DECOM), do Ministério da Fazenda. 

c) A CAMEX tem por objetivo a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e 
atividades relativas ao comércio exterior de bens e também de serviços. 

d) O conselho de ministros da CAMEX é presidido pelo Ministro das Relações Exteriores. 
e) O Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (COFIG), órgão do Ministério da Fazenda, tem por 

atribuições enquadrar e acompanhar as operações do Programa de Financiamento às Exportações 
(PROEX). 

 
  
5- Ano: 2012 -  Banca: ESAF-   Órgão: Receita Federal- Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Assinale a opção correta. 

a) A Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG) 
teve impacto relevante na jurisprudência brasileira após sua ratificação pelo Brasil em 1980. 

b) A Nomenclatura Comum do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) pode ser alterada pela Secretaria de 
Comércio Exterior (SECEX), na forma autorizada pelo Conselho de Comércio do Mercosul. 

c) A CISG adota o princípio do interesse público, afastando o princípio de autonomia da vontade das partes. 
d) Os Termos Internacionais de Comércio, ou INCOTERMS 2010, publicados pela Câmara de Comércio 

Internacional, estabelecem a distribuição de custos para entrega da mercadoria. 
e) As INCOTERMS 2010 estabelecem regras apenas para as modalidades de transporte marítima e aérea. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2012-receita-federal-auditor-fiscal-da-receita-federal-prova-3-gabarito-1
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6-  Regimes aduaneiros  
Ano: 2012-   Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Sobre os regimes aduaneiros, é incorreto afirmar que: 

a) os regimes aduaneiros especiais se distinguem do regime comum pela suspensão ou isenção de tributos 
incidentes nas operações de comércio exterior. 

b) de acordo com a legislação em vigor, as empresas instaladas em Zonas de Processamento de Exportação 
(ZPE), caracterizadas como áreas de livre comércio com o exterior, não podem vender produtos para o 
mercado interno. 

c) o regime aduaneiro especial de drawback objetiva desonerar de tributos os insumos utilizados na 
produção de bens destinados à exportação. 

d) o regime de admissão temporária permite a entrada no País de certas mercadorias, com uma finalidade e 
por período de tempo determinados, com a suspensão total ou parcial do pagamento de tributos 
aduaneiros incidentes na sua importação, com o compromisso de serem reexportadas. 

e) o regime de trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadorias, sob controle aduaneiro, de um 
ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão de tributos.  

 
7-   jurisdição aduaneira  
Ano: 2012 -  Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
No que concerne à Jurisdição Aduaneira, é incorreto afirmar que:  

a) o recolhimento da multa de que trata o caput do art. 38 da Lei n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, não 
garante o direito à operação regular do local ou recinto alfandegado nem prejudica a aplicação das 
sanções estabelecidas no art. 37 da referida Lei e de outras penalidades cabíveis ou a representação fiscal 
para fins penais, quando for o caso. 

b) a Jurisdição dos serviços aduaneiros estende- se às Áreas de Controle Integrado criadas em regiões 
limítrofes dos países integrantes do MERCOSUL com o Brasil. 

c) poderão ser demarcadas, na orla marítima e na faixa de fronteira, Zonas de Vigilância Aduaneira.  
d) os portos secos não poderão ser instalados na zona primária de portos e aeroportos alfandegados. 
e) para efeito de controle aduaneiro, segundo a Lei n. 11.508, de 20 de julho de 2007, as Zonas de 

Processamento de Exportação constituem zona secundária. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#regimes-aduaneiros
http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2012-receita-federal-auditor-fiscal-da-receita-federal-prova-3-gabarito-1
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8-   Legislação Aduaneira  
Ano: 2012 -  Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Sobre mercadorias avariadas e extraviadas; alfandegamento; e sobre infrações e penalidades dispostas na 
legislação aduaneira, é correto afirmar: 

a) considerar-se-á, para efeitos fiscais, dano ou avaria qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu 
envoltório; e extravio toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro inequívoco ou 
comprovado de expedição. 

b) os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas na 
importação serão exigidos do responsável mediante lançamento por declaração. Porém, fica 
dispensado o referido lançamento na hipótese de o importador ou de o responsável assumir 
espontaneamente o pagamento dos tributos.  

c) salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração depende da intenção do 
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

d) compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir os requisitos técnicos e operacionais para o 
alfandegamento dos locais e recintos onde ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, 
armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, 
com exceção daquelas sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes procedentes do exterior, 
ou a ele destinados, e remessas postais internacionais.  

e) a pessoa jurídica de que tratam os arts. 35 e 36 da Lei n. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 
responsável pela administração de local ou recinto alfandegado, fica sujeita, observados a forma, o 
rito e as competências estabelecidos no art. 76 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, à 
aplicação direta da sanção de suspensão das atividades de movimentação, armazenagem e despacho 
aduaneiro de mercadorias sob controle aduaneiro, referidas no caput do art. 34 da Lei n. 12.350, de 
20 de dezembro de 2010. 

 
9-   Regimes aduaneiros  
Ano: 2012-  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Sobre o Regime de Tributação Simplificada, o Regime de Tributação Especial e o Regime de Tributação Unificada, 
analise os itens a seguir, classificando-os como corretos (C) ou errados (E). Em seguida, escolha a opção adequada 
às suas respostas. 
 
 
I. O Regime de Tributação Especial permite a classificação genérica, para fins de despacho de importação, dos 
bens por ele abarcados, mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas do Imposto de Importação, e isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS- Importação.  
 
 
II. O Regime de Tributação Simplificada permite o despacho de bens integrantes de bagagem mediante a 
exigência tão somente do Imposto de Importação, calculado pela aplicação da alíquota de cinquenta por cento 
sobre o valor do bem. 
 
 
III. O Regime de Tributação Unificada é o que permite a importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai, mediante o pagamento unificado dos seguintes impostos e contribuições federais 
incidentes na importação: Imposto de Importação; Imposto sobre Produtos Industrializados; Contribuição para o 
PIS/ PASEP-Importação e COFINS-Importação.  
 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#legislacao-aduaneira
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IV. Apesar de ser tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, o Regime de Tributação Unificada 
poderá incluir o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação devido pelo optante. 

a) Estão corretos somente os itens II e III.  
b) Estão corretos somente os itens I, II e IIIl.  
c) Estão corretos somente os itens I e II.  
d) Estão corretos somente os itens III e IV.  
e) Todos os itens estão corretos. 

 
10-   Imposto de Importação  
Ano: 2012-  Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Acerca das isenções do Imposto de Importação, e sobre a internalização da legislação aduaneira aplicável ao 
MERCOSUL, é incorreto afirmar que: 

a) a isenção do Imposto aos bens importados por instituições científicas e tecnológicas aplica- se a 
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de reposição, acessórios, 
matérias-primas e produtos intermediários, desde que destinados às suas pesquisas. 

b) para fins de aplicação da isenção para bagagem de viajante procedente do exterior, entende-se por 
bagagem acompanhada a que chegue ao País, amparada por conhecimento de carga ou documento 
equivalente. 

c) estão excluídos do conceito de bagagem os veículos automotores em geral, as motocicletas, as 
motonetas, as bicicletas com motor, os motores para embarcação, as motos aquáticas e similares, as 
casas rodantes, as aeronaves e as embarcações de todo tipo; e as partes e peças desses bens, exceto os 
bens unitários, de valor inferior aos limites de isenção, relacionados em listas específicas que poderão ser 
elaboradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tais bens poderão ingressar no País sob o regime 
de admissão temporária, sempre que o viajante comprove sua residência permanente em outro país.  

d) a isenção para bens a serem consumidos, distribuídos ou utilizados em evento esportivo, e para 
premiações e objetos comemorativos aplica-se na importação de material promocional, impressos, 
folhetos e outros bens com finalidade semelhante, a serem distribuídos gratuitamente ou utilizados em 
evento esportivo oficial.  

e) segundo o Supremo Tribunal Federal, sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo cuidando-
se de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos mecanismos institucionais de recepção das 
convenções internacionais em geral, não bastando, para afastá-los, a existência da norma inscrita no art. 
4º, parágrafo único, da Constituição da República, que possui conteúdo meramente programático e cujo 
sentido não torna dispensável a atuação dos instrumentos constitucionais de transposição, para a ordem 
jurídica doméstica, dos acordos, protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do 
MERCOSUL. 

 
11-   Imposto de Importação  
Ano: 2012 - Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Sobre o Imposto de Importação, e sobre valoração aduaneira, é correto afirmar que: 

a) considera-se estrangeira, para fins de incidência do Imposto de Importação, toda mercadoria nacional ou 
nacionalizada exportada, que retorne ao País. 

b) o Imposto de Importação incide sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto de pena de 
perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#imposto-de-importacao
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c) o fato gerador do Imposto de Importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. 
Este é o conceito que a doutrina chama de elemento geográfico ou espacial do fato gerador. Para efeito 
de cálculo, entre outras situações, considera-se ocorrido o fato gerador do Imposto de Importação no dia 
do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens compreendidos no 
conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada. 

d) a base de cálculo do Imposto de Importação, quando a alíquota for específica, é o valor aduaneiro 
apurado segundo as normas do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT 
1994).  

e) o Acordo de Valoração Aduaneira estabelece seis métodos para o procedimento de valoração aduaneira, 
cuja utilização deve ser sequencial, de modo que, na impossibilidade de se pautar pelos anteriores, deve 
ser adotado o método subsequente. São eles: 1 – método do valor de transação ajustado; 2 – método do 
valor de transação de produtos similares ao importado; 3 – método do valor de transação de produtos 
idênticos; 4 – método dedutivo; 5 – método computado; 6 – método dos critérios razoáveis ou método 
residual 

 

12-   A Organização Mundial do Comércio (OMC): textos legais, estrutura, funcionamento  
Ano: 2009-  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal 
Prova: Analista Tributário da Receita Federal  
Um dos mais significativos avanços advindos da criação da Organização Mundial de Comércio está relacionado ao 
mecanismo de solução de controvérsias comerciais. Sobre o mesmo é correto afirmar que: 

a) o sistema de solução de controvérsias é acionado por comum acordo entre as partes litigantes que 
somente podem fazê-lo após terem tentado chegar a acordo por negociações diretas.  

b) qualquer das partes tem direito a apelar das conclusões do Relatório Final emitido pelo Painel constituído 
para analisar a controvérsia, sendo a decisão do Órgão de Apelação irrecorrível e sua implementação 
obrigatória para a parte que tenha perdido a causa.  

c) o processo se inicia com a consulta, pelo Órgão de Solução de Controvérsias, a especialistas sobre a 
questão que dá origem ao litígio comercial, os quais, na fase seguinte, ouvem as alegações das partes e 
elaboram um parecer, que é encaminhado ao Painel, que o acata ou não e comunicam o resultado às 
partes litigantes.  

d) o atual Órgão de Solução de Controvérsias é originado do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) de 
1947, tendo sido ampliado e aperfeiçoado durante a Rodada Uruguai e incorporado, fi nalmente, à 
Organização Mundial do Comércio a partir de 1995.  

e) à diferença do procedimento de solução de controvérsias existente no marco do GATT, o atual 
mecanismo é mais fl exível quanto aos prazos limites a serem observados em cada etapa, sendo que o 
parecer fi nal de um painel prescinde de ter a aprovação de todos os membros para ser aplicado, 
facilitando assim sua efetiva aplicação.  

 
13-   SCE  
Ano: 2009 -  Banca: ESAF- Órgão: Receita Federal 
Prova: Analista Tributário da Receita Federal  
Resolvi certo 
O objetivo precípuo do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) é:  
 

a) dar garantias aos importadores e instituições financeiras no exterior que tenham financiado exportações 
ao mercado brasileiro contra riscos comerciais, políticos e extraordinários. 

b) garantir, ao exportador, acesso a fi nanciamento no montante referente ao valor de bens exportados em 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#a-organizacao-mundial-do-comercio-omc-textos-legais-estrutura-funcionamento
http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2009-receita-federal-analista-tributario-da-receita-federal-prova-2
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Questões de Concursos – Tudo para você conquistar o seu cargo público           www.qconcursos.com 

 

7 

face de atraso ou inadimplência, por parte do importador, provocado(a) por circunstâncias políticas e 
econômicas.  

 
c) dar garantias aos exportadores e instituições financeiras que financiam a produção de bens e a prestação 

de serviços destinados às exportações brasileiras bem como as exportações brasileiras de bens e serviços 
contra riscos comerciais, políticos e extraordinários.  

d) fornecer, ao exportador brasileiro, crédito para a contratação de seguro que garanta proteção à 
mercadoria a ser exportada contra riscos associados ao seu manuseio e transporte desde o embarque à 
sua entrega ao importador no país de destino.  

e) garantir ao importador, em situações emergenciais, condições facilitadas e imediatas de acesso a crédito 
para o pagamento, ao exportador nacional, de uma operação de importação.  

 
14-   Integração econômica nas Américas: ALALC, ALADI, Mercosul Comunidade Andina de Nações  
Ano: 2009-  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
Na América Latina coexistem diferentes esquemas de integração econômica. Considerando este fato, assinale a 
opção que expressa corretamente as relações entre a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e o 
Mercado Comum do Sul (Mercosul).  
 

a) O Mercosul e a ALADI são esquemas preferenciais complementares, na medida em que perseguem distin- 
tos níveis de integração econômica.  

b) Por possuírem objetivos, alcance e instrumentos distintos de integração, não há nenhuma relação 
funcional e jurídica entre ambos esquemas de integração.  

c) O Mercosul foi constituído sob a égide da Associação Latino-Americana de Integração por meio de acordo 
de complementação econômica firmado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.  

d) Como os membros da ALADI estão formalmente proibidos de integrarem outros esquemas preferenciais, 
os países do Mercosul desligaram-se daquela associação quando firmaram o Tratado de Assunção que 
constituiu o Mercosul.  

e) Embora sejam esquemas idênticos quanto aos propósitos e instrumentos que aplicam visando à 
integração econômica regional, inexistem vínculos funcionais ou jurídicos entre eles.  

 
15-   Regimes aduaneiros  
Ano: 2009 -  Banca: ESAF-  Órgão: Receita Federal 
Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal  
O regime aduaneiro especial que contempla a estocagem de partes, peças e materiais de reposição ou 
manutenção, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP - 
Importação e da COFINS importação, para veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos 
estrangeiros, nacionalizados ou não, e nacionais em que tenham sido empregados partes, peças e componentes 
estrangeiros, nos casos definidos pelo Ministro da Fazenda, é conhecido como:  
 

a) depósito alfandegado.  
b) trânsito aduaneiro.  
c) depósito especial.  
d) loja franca.  
e) depósito alfandegado certificado.  

 
 
Comentários: 

http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#integracao-economica-nas-americas-alalc-aladi-mercosul-comunidade-andina-de-nacoes
http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2009-receita-federal-auditor-fiscal-da-receita-federal-prova-2
http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/#regimes-aduaneiros
http://qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/esaf-2009-receita-federal-auditor-fiscal-da-receita-federal-prova-2
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1- A alternativa (A) está incorreta, pois, apesar de o sistema geral de preferência (SGP) ser unilateral, ele não 
é recíproco, pois aqueles que concedem tratamento especial não têm a mesma prerrogativa.  

A alternativa (B) está incorreta, pois os outorgantes têm autonomia para definir os termos da concessão de 
tratamento tarifário preferencial, de modo que é incorreto falar em irrevogabilidade.  

A alternativa (C) está correta. A cláusula de habilitação, que permite celebrar acordos regionais ou gerais entre 
países em desenvolvimento com a finalidade de reduzir ou eliminar mutuamente as travas a seu comércio 
recíproco, foi adotada na Rodada Tóquio, em 1979.  

A alternativa (D) está incorreta, pois o SGP é válido também para países em desenvolvimento. 

A alternativa (E) está incorreta, pois o SGP foi criado no âmbito da II UNCTAD, em 1968, tendo sido autorizado 
pelo GATT em 1971. A sua transformação em mecanismo válido por tempo indeterminado só ocorreu com o 
advento da cláusula de habilitação em 1979.  

 

2- A alternativa (A) está incorreta, pois a ALALC, originária da década de 1960, foi extinta, dando lugar a 
ALADI, em 1980. 

A alternativa (B) está incorreta, pois a Tarifa Externa Comum admite exceções. Inclusive, a possibilidade de haver 
listas de exceções gera críticas ao MERCOSUL, como sendo uma imperfeição que deve ser corrigida. 

A alternativa (C) está incorreta, pois o órgão superior do MERCOSUL, que toma decisões, é o Conselho do 
Mercado Comum.  

A alternativa (D) está correta. O sistema de pagamentos em moeda local foi criado em 2008. 

A alternativa (E) está incorreta, pois o objetivo da ALADI é a criação de um mercado comum e o México faz parte 
dela.  

 

3- A alternativa (A) está correta. Dumping significa uma prática de comércio pela qual empresas de um país 
vedem seus produtos a outro país por um preço muito abaixo do mercado do país receptor, com objetivo 
de prejudicar fabricantes de produtos similares. Essa é uma prática proibida pelo comércio internacional. 
Quando ela ocorre, é possível a aplicação de medidas antidumping, que se traduzem na cobrança de 
valores adicionais quando da importação do produto objeto da medida. 

A alternativa (B) está incorreta, pois, para se aplicar medida antidumping, tem que se provar a ocorrência do dano 
material, prejuízo à indústria e nexo causal da prática em relação aos prejuízos. 

A alternativa (C) está incorreta, pois o subsídio geral ou genérico é permitido.  

A alternativa (D) está incorreta. As salvaguardas são regulamentadas por um acordo específico no âmbito da 
OMC. Elas, de fato, são destinadas a proteger a setores da indústria nacional que estejam sendo afetados por 
surtos repentinos de importações de produtos concorrentes. No caso de salvaguarda provisória, o prazo máximo 
de duração é de duzentos dias. Em se tratando de salvaguarda definitiva, o prazo máximo é de quatro anos, 
estabelecido no § 1º do art. 9º do Acordo.  

A alternativa (E) está incorreta. Segundo o artigo 1º do decreto que regulamentou a questão das salvaguardas no 
Brasil, a investigação é necessária: “Poderão ser aplicadas medidas de salvaguarda a um produto se de uma 
investigação resultar a constatação, de acordo com as disposições previstas neste regulamento, de que as 
importações desse produto aumentaram em tais quantidades e, em termos absolutos ou em relação à produção 
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nacional, e em tais condições que causem ou ameacem causar prejuízo grave à indústria doméstica de bens 
similares ou diretamente concorrentes”. 

 

4- A alternativa (A) está incorreta, pois a CAMEX não é composta por representantes do Congresso Nacional, 
mas, sim, pelos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das Relações Exteriores, da 
Fazenda, da Agricultura, do Planejamento, do Desenvolvimento Agrário e pelo Chefe da Casa Civil da 
Presidência.  

A alternativa (B) está incorreta, pois, embora a investigação e determinação final dos direitos antidumping e 
compensatórios sejam de competência do DECOM, esse órgão se subordina ao ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, e não ao ministério da Fazenda.   

A alternativa (C) está certa, uma vez que define corretamente o objetivo da CAMEX. 

A alternativa (D) está incorreta, pois a presidência da CAMEX cabe ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, e não das Relações Exteriores (artigo 4º, 1, Decreto 4732). 

A alternativa (E) está incorreta. O COFIG se subordina à CAMEX, que, por sua vez, é órgão do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e não da Fazenda. 

 

5- A alternativa (A) está incorreta, pois o Brasil só ratificou a convenção mencionada em 2013, de modo que 
ela não teve impacto na jurisprudência brasileira a partir de sua origem, na década de 1980.  

A alternativa (B) está incorreta, pois a função de alterar a nomenclatura comum do MERCOSUL cabe à CAMEX, 
segundo o inciso XIX do art. 2º, do Decreto 4.732, de 2003. 

A alternativa (C) está incorreta, pois o princípio da autonomia da vontade está presente na CISG. 

A alternativa (D) está correta. 

A alternativa (E) está incorreta, pois os INCOTERMS não se limitam a estabelecer regras para as modalidades 
marítima e aérea. Na realidade, eles são divididos em dois grupos: termos referentes a qualquer modal de 
transporte e termos referentes somente ao modal aquático, seja marítimo ou fluvial.  

 

6-  A alternativa incorreta é a letra (B), pois as ZPEs podem vender produtos para o mercado interno, 

embora 80% de sua receita bruta deva ser originária da venda para o mercado externo – exportação 

(artigo 18 da lei 11508/2007). A venda para o mercado interno poderá ser temporariamente proibida 

caso a atuação das ZPEs esteja causando impacto negativo para a indústria nacional (artigo 3º, parágrafo 

4º da lei 11508/2007). 

 

7- A alternativa incorreta é a letra (E), pois as Zonas de Processamento de Exportação, segundo a Lei 
11508/2007, “caracterizam-se como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de 
empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior, sendo consideradas 
zonas primárias para efeito de controle aduaneiro”.  

 
8- A alternativa (A) está correta e seu fundamento legal se encontra no artigo 649, I e II do Regulamento 

aduaneiro. 
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A alternativa (B) está incorreta, pois, segundo a Receita Federal, “Os créditos relativos aos tributos e direitos 
correspondentes às mercadorias extraviadas na importação serão exigidos do responsável mediante lançamento 
de ofício”.  

A alternativa (C) está incorreta, pois, segundo o Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infração não 
depende da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

A alternativa (D) está incorreta, pois mercadorias sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes 
procedentes do exterior, ou a ele destinados, e remessas postais internacionais também são de competência da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

A alternativa (E) está incorreta, pois, segundo a lei 12350/2010, não ocorre a aplicação direta da sanção de 
suspensão das atividades de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias sob controle 
aduaneiro. Antes disso, a lei prevê aplicação de advertência.  

 

9- A alternativa correta é a letra (D), pois somente os itens III e IV estão corretos. Na assertiva I, é incorreto 
dizer que o Regime de Tributação Especial permite a classificação genérica, pois, conforme está previsto 
no artigo 41 da Instrução Normativa 1059/2010 da RFB, nesse regime, aplica-se a alíquota única de 50% 
sobre o valor tributável dos bens. A assertiva II está incorreta porque define o Regime de Tributação 
Especial, e não de tributação simplificada. Transcrevendo o artigo 41 da Instrução Normativa 1059/2010 
da RFB, temos: “O Regime de Tributação Especial - RTE é o que permite o despacho de bens integrantes 
de bagagem mediante a exigência tão somente do imposto de importação, calculado pela aplicação da 
alíquota de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor tributável dos bens”.  

 
 

10- A alternativa (A) está correta e seu fundamento legal encontra-se no artigo 147 do Regulamento 
Aduaneiro. 

A alternativa (B) está incorreta, pois, segundo a Receita Federal, bagagem acompanhada “é o conjunto de bens 
incluídos no conceito de bagagem , que o viajante porta consigo, no mesmo meio de transporte em que viaje e 
não amparado por conhecimento de carga ou documento equivalente , inclusive os bens identificados por ticket 
de bagagem fornecido pelo transportador no momento do embarque”.  

A alternativa (C) está correta e seu fundamento legal se encontra no artigo 155 do Regulamento Aduaneiro. 

A alternativa (D) está correta e sua fundamentação se encontra na Lei 12.350/2010, em seu artigo 3º.  

A alternativa (E) está correta, sendo fundamentada por jurisprudência do STF (CR 8.279): “A recepção de acordos 
celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL está sujeita à mesma disciplina constitucional que rege o 
processo de incorporação, à ordem positiva interna brasileira, dos tratados ou convenções internacionais em 
geral”.  

 

11- A alternativa (A) está errada, pois há muitas exceções à regra prevista na assertiva, que estão no artigo 70 
do Regulamento Aduaneiro: Considera-se estrangeira, para fins de incidência do imposto, a mercadoria 
nacional ou nacionalizada exportada, que retorne ao País, salvo se:  

I - enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado;  

http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/viajantes/ConceitoBagagem.htm
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II - devolvida por motivo de defeito técnico, para reparo ou para substituição;  

III - por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador;  

IV - por motivo de guerra ou de calamidade pública; ou  

V - por outros fatores alheios à vontade do exportador.   

A alternativa (B) está incorreta. O artigo 71, III do Regulamento Aduaneiro prevê exatamente o contrário do que 
está escrito na assertiva, ou seja, o imposto não incide sobre mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da 
pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida.  

A alternativa (C) está correta e seu fundamento legal encontra-se no artigo 73, II, b do Regulamento Aduaneiro: 
“Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador: II - no dia do lançamento do 
correspondente crédito tributário, quando se tratar de: b) bens compreendidos no conceito de bagagem, 
acompanhada ou desacompanhada”.  

A alternativa (D) está incorreta, pois, na alíquota específica, aplica-se um imposto fixo sobre uma unidade ou 
volume. Na alíquota Ad valorem é que se aplica um percentual ao valor aduaneiro do produto. 

A alternativa (E) está incorreta, pois a sequência dos métodos é a seguinte: método do valor da transação; 
método do valor de transação de mercadorias idênticas; método do valor de transação de mercadorias similares; 
método do valor de revenda (ou método do valor dedutivo); método do custo de produção (ou método do valor 
computado); método do último recurso (ou método pelo critério da razoabilidade). 

 

 

 

12- A alternativa (A) está incorreta, pois as negociações diretas, conhecidas como fase de consultas, integram 
a primeira fase do sistema de solução de controvérsias da OMC. Além disso, não é necessário haver 
comum acordo das partes para acionar o sistema de controvérsia. Como em um processo comum, há a 
parte demandante, que inicia o processo e a parte demandada. 

A alternativa (B) está correta, pois tanto a parte vencedora quanto a perdedora podem recorrer ao Órgão de 
Apelação. A decisão desse órgão é definitiva e tem que ser cumprida pela parte perdedora.  

A alternativa (C) está incorreta, pois o processo se inicia com negociações diretas, que compõem a fase chamada 
consultas, a qual não se relaciona com o que foi dito na assertiva (C). 

A alternativa (D) está incorreta, pois, embora houvesse um sistema de controvérsia no âmbito do GATT, o atual 
sistema foi criado junto com a OMC, em 1994. 

A alternativa (E) está incorreta, pois o sistema do GATT era muito mais flexível e menos complexo, não tendo 
tanta efetividade quanto o sistema atual. No âmbito da OMC, para que uma decisão seja implementada, exige-se 
o consenso negativo, ou seja, todos os membros têm que votar contra para que a decisão seja rejeitada. Como 
pelo menos a parte interessada irá votar a favor, isso facilita a implementação das decisões tomadas.    

 
  

13- A alternativa correta é a letra (C). Segundo o BNDES, “O Seguro de Crédito à Exportação foi criado para 

indenizar os exportadores brasileiros que não receberem os créditos concedidos ao cliente no exterior, 
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seja por motivo comercial (não pagamento por falência ou mora) ou político (moratórias, guerras, 

revoluções, entre outros)”. Esse conceito também é respaldado pelo artigo 1º, I da Lei 11281 de 2006: “A 

União poderá: I - conceder garantia da cobertura dos riscos comerciais e dos riscos políticos e 

extraordinários assumidos em virtude do Seguro de Crédito à Exportação - SCE, conforme dispuser o 

Regulamento desta Lei”.  

 
14- A alternativa (A) está incorreta, pois tanto a ALADI quanto o MERCOSUL têm objetivo de alcançar o 

estágio de mercado comum. 

A alternativa (B) está incorreta, pois, além de os dois blocos terem alguns objetivos comuns, como o de alcançar o 
estágio de mercado comum, o MERCOSUL é um acordo no âmbito da ALADI, havendo, portanto, relação entre 
eles. 

A alternativa (C) está correta. O MERCOSUL é um acordo de alcance parcial no âmbito da ALADI, uma vez que 
congrega apenas alguns membros da ALADI. Segundo O MDIC, “Os Acordos de Complementação Econômica têm 
por objetivo impulsionar o desenvolvimento dos países-membros da Associação mediante a complementaridade 
dos sistemas produtivos da região. Podem ser mais abrangentes, incluído todo o universo tarifário, ou possuir um 
número menor de produtos. Os ACEs comportam desde sistemas de integração sub-regional, como o Mercosul e 
a Comunidade Andina das Nações e acordos de livre comércio, a simples acordos de preferências tarifárias fixas”.  

A alternativa (D) está incorreta, pois os membros da ALADI não estão proibidos de integrarem outros esquemas 
preferenciais, tanto que o próprio MERCOSUL ocorreu no âmbito da ALADI. 

A alternativa (E) está incorreta, uma vez que ALADI e MERCOSUL não são esquemas idênticos. Uma das diferenças 
principais é o fato de a ALADI ser o maior mecanismo de integração latino americano, composta por 12 países, 
enquanto o MERCOSUL é um mecanismo de alcance parcial no âmbito da ALADI.   

 

15- A alternativa (A) está incorreta, pois depósito alfandegado significa armazém privado, autorizado pela 
Receita Federal Brasileira.  

A alternativa (B) está incorreta. Segundo o artigo 315 do Regulamento Aduaneiro, “O regime especial de trânsito 
aduaneiro é o que permite o transporte de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território 
aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos”.  

A alternativa (C) está correta. A definição de depósito especial do enunciado é respaldada pelo artigo 93 do 
Decreto Lei 37, de 1966.  

A alternativa (D) está incorreta. Segundo o artigo 476 do Regulamento Aduaneiro, “O regime aduaneiro especial 
de loja franca é o que permite a estabelecimento instalado em zona primária de porto ou de aeroporto 
alfandegado vender mercadoria nacional ou estrangeira a passageiro em viagem internacional, contra pagamento 
em moeda nacional ou estrangeira”.  

A alternativa (E) está incorreta. Segundo o artigo 493 do Regulamento Aduaneiro, “O regime de depósito 
alfandegado certificado é o que permite considerar exportada, para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, 
a mercadoria nacional depositada em recinto alfandegado, vendida a pessoa sediada no exterior, mediante 
contrato de entrega no território nacional e à ordem do adquirente”. 
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