P02
CADERNO DE PROVAS ESCRITAS
15 de abril de 2018

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E
REDAÇÃO
PROCESSO SELETIVO TRAINEE SEBRAE 2018
PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL
INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA


A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, das 8:00 às 12:00, incluindo o
tempo para responder a todas as questões do Caderno de Provas e preencher a Folha
de Respostas.



Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas.



A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a
seguir:

PROVA
Prova Dissertativa de
Desenvolvimento Regional
Prova Dissertativa de Micro
e Pequenas Empresas
Prova Dissertativa de
Empreendedorismo
Prova Dissertativa de
Atualidades
Prova de Redação

1

PONTUAÇÃO
POR
QUESTÃO
20

2

20

40

1

20

20

1

20

20

1

100

100

NÚMERO DE
QUESTÕES

PONTUAÇÃO
POR PROVA

TOTAL DE
PONTUAÇÃO

20

100

100



Transfira as respostas para a Folha de Respostas somente quando não mais pretender
fazer modificações.



A Folha de Respostas não poderá ser rasurada.



O espaço para rascunho contido no caderno de provas não será objeto de correção.

Assinatura: _______________________________________ Inscrição: __________

QUESTÕES DISSERTATIVAS DA PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
AS RESPOSTAS DEFINITIVAS DESTAS QUESTÕES DEVERÃO SER REDIGIDAS NA
FOLHA DE RESPOSTAS, COM, NO MÍNIMO, CINCO LINHAS E, NO MÁXIMO, DEZ LINHAS.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Questão 1
Para atuar profissionalmente no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), é imprescindível conhecer a Política Nacional de Desenvolvimento Regional
(PNDR), instituída pelo Decreto Nº 6.047, de 22 de fevereiro de 2007, com a finalidade de
orientar programas e ações do setor público e privado no Território Nacional.
A partir desse contexto legal, indique as quatro tipologias das escalas sub-regionais da PNDR
e evidencie quais são os territórios preferenciais para as políticas setoriais, nos termos da
legislação.

ESPAÇO PARA RASCUNHO

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Questão 2
A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Nos termos dessa legislação, indique quatro impostos de recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, implicados nesse regime.
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Questão 3
De acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as microempresas
e as empresas de pequeno porte são dispensadas de certas obrigações trabalhistas, mas
não são dispensadas de determinados procedimentos relacionados às suas
responsabilidades.
Nesses termos, cite duas dessas obrigações que as microempresas e as empresas de
pequeno porte são dispensadas e dois procedimentos que são obrigadas a efetuar.

ESPAÇO PARA RASCUNHO

EMPREENDEDORISMO
Questão 4
Josélia sempre sonhou em abrir um negócio próprio, na área de vendas de produtos de moda
feminina. Após alguns anos, ela conseguiu acumular os recursos necessários para iniciá-lo.
Temendo os riscos de insucesso com a abertura do empreendimento nesse ramo, ela
procurou o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a fim de
auxiliá-la a empreender a ideia.
Com esse intuito, na qualidade de consultor e tomando por base as orientações do Sebrae,
aponte quatro fatores e/ou critérios a serem considerados para abertura de um
empreendimento, detalhando cada um deles.
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ATUALIDADES
Questão 5
O governo de Michel Temer apresentou, no dia 5 de dezembro de 2016, a Reforma da
Previdência, uma proposta que tramita na Câmara dos Deputados como PEC 287. A reforma
da Previdência arrastou-se durante todo o ano de 2017, sendo necessária a sua aprovação
pelo Congresso Nacional.
Considerando a nova proposta oficial em trâmite, enviada no mês de novembro de 2017 para
apreciação e votação na Câmara dos Deputados, contendo alterações em relação à versão
original da PEC 287, especifique quatro das alterações apresentadas pelo governo para a
Reforma da Previdência.

ESPAÇO PARA RASCUNHO
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PROVA DE REDAÇÃO
Questão 6

Senado avalia veto ao Refis das micro e pequenas empresas
O presidente do Senado, Enício de Oliveira, pautará a votação do veto do Refinanciamento das
Dívidas (Refis) das micro e pequenas empresas (MPEs), aprovado por unanimidade no final de
2017 pela Casa.
O presidente da República Michel Temer vetou integralmente o projeto, que instituía o Refis das
micro e pequenas empresas. A justificativa foi que a medida feria a Lei de Responsabilidade
Fiscal ao não prever a origem dos recursos que cobririam os descontos aplicados a multas e
juros com o parcelamento das dívidas.
A decisão foi tomada em janeiro de 2018 pela Presidência da República e anunciada por Temer
ao presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Guilherme Afif Domingos.
O refinanciamento atinge diretamente cerca de 600 mil pequenos negócios, que possuem
débitos tributários com o governo.
PROPOSTA DE REDAÇÃO
Com base no texto, escreva uma carta dirigida ao Presidente do Senado Federal, na qual você
apresenta seu posicionamento sobre o veto ao Refis para convencê-lo de sua argumentação.
ORIENTAÇÕES
A carta produzida deverá:








ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa;
ter sua versão definitiva escrita no espaço indicado para a redação na Folha de Resposta;
conter, no mínimo, 10 linhas e, no máximo, 25 linhas;
ser assinada com o pseudônimo Brasileiro Participativo;
recorrer, exclusivamente, à variedade padrão da língua portuguesa;
redigir o texto de acordo com a estrutura do gênero exigido.
apresentar, explicitamente, um ponto de vista fundamentado com, no mínimo, dois
argumentos.
ATENÇÃO




O espaço para rascunho contido no caderno de provas não será objeto de correção.
Receberá nota 0 a redação que incorrer em algum dos seguintes problemas:
o escrita com menos de 10 linhas;
o fuga do tema ou da proposta;
o letra ilegível;
o assinatura distinta do pseudônimo indicado nas orientações;
o textos narrativos e na forma de poemas;
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