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AVALIAÇÃO NACIONAL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS 

24 de agosto de 2019 

É permitido utilizar dicionário em PAPEL (inglês<->inglês ou inglês<->português). 

 

CADERNO DEQUESTÕES 

1.  Esta prova contém 16 (dezesseis questões), cada uma com 4 (quatro) alternativas. 

2.   A duração da prova é de até 2 (duas)horas. 

3.  Todos os espaços em branco podem ser usados para rascunho. 

4.  Para cada questão existe somente uma alternativa correta. Será anulada a 

questão em que for assinalada mais de uma alternativa. 

5.  Assinale a alternativa, que julgar correta, na Folha de Respostas que lhe foi 

entregue com este Caderno de Questões. 

6.  Não deixe nenhuma questão em branco. 

7.  Não rasure, não amasse a Folha de Respostas. 

8.  Não haverá tempo suplementar para marcar as  respostas. 

9.  O tempo mínimo de permanência em sala é de meia hora, após a entrega dos 

cadernos de questões. 

10.  Os dois últimos candidatos devem permanecer na sala da prova até presenciar o  

fechamento do envelope com as folhas de respostas. 

 

IMPORTANTE: 

- Quanto ao preenchimento da Folha de Respostas, observe as  instruções: 

a)  Preencha o nome e o seu CPF nos espaços adequados. 

b)  Assine no campo adequado da folha de respostas. 

c ) Utilize APENAS caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Não é permitido o uso 

de qualquer corretivo ou borrachas. O preenchimento com lápis ou caneta de outra cor 

anulará a questão e/ou a avaliação. 

d)  Preencha todo o círculo correspondente a alternativa escolhida, conforme exemplo. 

Não assinale resposta com “X”, o que invalida a questão. 

 

MODO CORRETO:  MODO ERRADO:  

 

BOA AVALIAÇÃO! 



 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia  
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação  

PROFNIT 

 
 

Avaliação de proficiência em inglês 24/agosto/2019 Pg. 2 de 12  

TEXTO BASE 

The Knowledge Future: Intelligent policy choices for Europe 2050 
 

1. Foreword 

Foresight is an important tool to help us face the future with confidence, understand  
opportunities and risks, and help us develop our medium to long term strategies for 
research, science and innovation policy. It takes many guises: trends, signals, scenarios, 
visions, roadmaps and plans are all parts of the tool -box for looking to the future. In 
addition to these tools, using foresight requires an in-depth reflection on the policy 
implications and related scenarios. 

This report ‘The Knowledge Future: intelligent policy choices for Europe 2050’ is an 
excellent example of such a reflection. Europe’s research, innovation and higher 
education systems are the foundation of our economic and social prospects, shaping our 
ability to tackle numerous challenges at both local and international level. 

Globalisation, demographic changes and technological  advances pose important 
challenges and opportunities for research and innovation in Europe. By reflecting on the 
trends and articulating scenarios, this report helps us think differently about European 
policies in the medium to long term. 

In Europe we need to: 

• Create the necessary conditions to capitalise on the results of research and innovation; 

• Boost excellence in cutting-edge, fundamental research; 

• Reinforce our international engagement through science diplomacy. 

On this basis, I have set my priorities to be Open Innovation, Open Science, and Open 
to the World. 

I hope that this report will contribute to discussions on how research and innovation can 
contribute to a stronger economy and a better society for all. 

 

2. Summary and Policy recommendations 

2.1. How do ideas become reality? The whole process of transforming knowledge - 
creating it, sharing it, and using it - has become important to policy makers. They see it 
as connected somehow with how rich we are, how competitive Europe can be, how 
healthy or happy our citizens are, and how sustainable our world will be. This report to 
the European Commission, by a diverse group of academics, policy experts and private-
sector representatives, looks at the future of this knowledge engine – towards the 
challenges of 2050. It recommends steps to ensure that, through maintenance of a robust 
system for transforming knowledge into action, Europe’s citizens are better off, rather 
than worse off, in that distant future. 

2.2. Vital to that system is the ‘knowledge triangle.’ The acts of learning, discovering and  
innovating all go together, like three pistons in an economic engine. Education, research 
and innovation; universities, laboratories and companies; academics, researchers and  
entrepreneurs – all are part of an engine that, if well managed, creates wealth, jobs, 
growth and, if one is an optimist, social progress. Europe today has many such triangles, 
of varying strength, specialisation and fecundity. They include very large, multi-
disciplinary agglomerations of big universities, companies and agencies; specialised but 
no-less dynamic sectoral hubs; and rising new centres. Increasingly, they interconnect: 
Indeed, EU initiatives like the Framework Programmes or, within them, the European 
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Institute of Innovation and Technology, include linkage as an aim. But despite these 
centres’ individual vibrancy, many policy makers share an overriding concern that they 
aren’t enough: That competition from  the US, China, India and elsewhere risks leaving 
Europe behind – and that the difficulties coordinating and managing a European response 
are enormous. 

2.3. At least three major trends are destabilising the status quo in Europe’s knowledge 
system. Globalisation is one. As the world gets more inter-connected, and economic 
competition expands, the way we learn, discover or innovate will change, and the impact 
will hit home faster and harder. Demographic change is another. The move to cities, the 
ageing population, the shifts in family size and social norms – all will alter what we expect 
and can do in education, research and innovation. And technological change is 
accelerating. Just 35 years ago came text editors. Now: gene editing. By 2050, what 
next? Each invention, coming faster and faster, changes not only our society and 
economy, but also our expectations and the way we work in education, science and 
business. 

2.4. How will we cope with these changes? Can we continue to play a key role in the 
global generation, spread and use of knowledge? Can we use the knowledge system to 
improve our lives, integrate our societies, preserve and improve our environment? Those 
are the questions the group asked, as it looked towards 2050. To crystallise the 
challenges and opportunities, it created two possible views of the future: one positive, 
one negative. These are not forecasts or formal scenarios. These are plausible sketches 
of the future with one purpose: To dramatise the importance of making wise policy 
choices, and to suggest what those choices might be. 

 

3. Option A: European Success 

It is 2050, and Europe and its knowledge economy are competitive. Clusters of well-
funded, internationally renowned universities are thriving in many of Europe’s important 
and growing cities, in strong partnerships with regional institutions. Education is ‘in’; never 
before have so many wanted so much from teachers: new skills, new jobs, new capacity 
to cope with rapid change, new perspectives for leading fulfilled lives – from cradle to 
grave. This growing demand for continual education has prompted new efficiencies: 
course modules shared within university clusters, online and artificial intelligence-based 
teaching, specialization within institutions public and private. Educational games, at which 
European designers excel, are a vast market segment. In business, open innovation is 
now the dominant mode: multinationals, SMEs, universities and many new actors – 
foundations, NGOs, individuals  (many retired) - work together in fast-changing global 
networks to solve global problems. Europe’s mega-cities, with their unique sense of 
community identity and involvement, are a focus for innovation; ‘Paris original’ – or 
Warsaw or Athens – has become a new kind of global brand. Meanwhile, automation and 
data-intensive science have changed the nature of doing research. We have moved from 
open science to radical open access: all kinds of new actors are rushing into the research 
game, especially in astronomy, ecology, climate and other fields that attract strong public 
interest. Europe’s research infrastructures are the new cathedrals of this science: Open 
to all, supported by all. Frontier science is a competitive, EU-wide affair led by an enlarged 
European Research Council, while regional disparities in  innovation capacities are 
countered through separately administered regional development funds. Indeed, EU 
institutions generally are strengthened; as the regions and cities have  climbed in 
importance – Europe’s growing laboratories of democracy – so the coordinating role of 
EU institutions has risen. Multinational tax avoidance is tamed, strengthening public  
treasuries everywhere. Where Europe once produced 30% of the world’s ideas, it has  
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more than held its own as Asia rose; it is moving towards 40%. Many of its industries are  
competitive, building on healthy SMEs. Its universities are strong, its citizens fulfilled – 
and its core values, such as equality, openness, social inclusion and environmental 
responsibility, are upheld. 

 

4. Option B: Europe misses out 

4.1. It is 2050, and Europe is a victim of megatrends beyond its control. Automation and 
globalisation have triggered mass unemployment, social exclusion, discontent. Service 
bots, machine learning, ubiquitous sensing – what’s left for the humans to do? Inequality 
is higher than ever; new creative jobs are constantly evolving from new technologies, but 
they are only for the skilled few. Politically, Europe has fragmented into a coalition  of rich 
and poor regions with minimal coordination. A Northern Arc has maintained free  
movement of goods, services, and people; other parts of Europe are isolated. 
Multinational companies, and wealthy individuals, use global markets and digital 
technologies to avoid tax. Public treasuries are impoverished; and universities and labs 
depend heavily on private funding – which means new ideas and talent are controlled by 
the wealthy and powerful. A few great universities dominate; many weaker, regional 
universities have closed or merged. Automation has also swept across the educational 
system, with online certifications normal and augmented cognition technologies starting 
to appear – and finding favour with big companies wanting fast, cheap graduates. In 
research, the topcited scientists are in hot demand – often hired by multinationals in a 
kind of perpetual ‘consultancy without borders.’ These companies, on which public labs 
and universities rely for major funding, get early access to the real discoveries and use 
their influence to steer the remaining public funds towards their projects; that’s what 
makes for jobs and growth, they argue. Asian research is stronger now, and an embattled 
US has thrown up new trade barriers to Europe. Mobility is diminished. A few European 
companies are rich and smart enough to stay global champions; but generally Europe’s 
economic base has hollowed out, and the few innovators its universities produce quickly 
move abroad. Innovation is  without borders; supply chains form and dissemble rapidly – 
making long-term regional development more difficult than ever. Europe looks inward, 
fears the future, and sees its  values gradually discredited. 

4.2. Looking at what differentiates the two scenarios, three broad principles guide our 
thinking about what Europe’s knowledge institutions and governance must do to prosper: 
they require openness, experimentation, and cooperation. They are needed to counteract 
three threats: structural unemployment and inequality, funding shortfalls, and a skills 
crisis. In what follows, we elaborate on the principles and actions needed to ensure that 
2050 is a place worth being – for all Europeans. 

 

5. Plus: Funding and the tax base 

5.1. Knowledge isn’t cheap. The investments we will need for education, research and 
innovation over the next 35 years will be substantial – and, as so much of these involve 
a public good, a public role in financing them will need to continue. Europe needs to 
safeguard its tax base. Tax-avoidance by multinationals or wealthy individuals is a 
growing problem, due in part to globalisation and technology. 

5.2. We urge the creation of better systems to monitor cross -border commerce and 
taxation. This could be a new initiative within Horizon 2020. But more importantly, we 
recommend a gradual tightening of the links between fiscal policy and policy for research, 
innovation and education..  



 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia  
Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação  

PROFNIT 

 
 

Avaliação de proficiência em inglês 24/agosto/2019 Pg. 5 de 12  

 

 

QUESTÕES 
 

 

DEVEM SER RESPONDIDAS COM BASE EXCLUSIVAMENTE NO TEXTO BASE 
DAS PÁGINAS ANTERIORES 

 

1. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o do texto:  

a) O título do texto fala sobre conhecer o futuro e as escolhas políticas para a Europa. 

b) O título do texto fala sobre adivinhar o futuro e as escolhas políticas para a Europa. 

c) O título do texto fala sobre o conhecimento do futuro e as escolhas políticas para a 
Europa. 

d) O título do texto fala sobre o futuro do conhecimento e as escolhas políticas para a 
Europa. 

 

 

2. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 1 
(Foreward) do texto: 

a) A prospectiva define o futuro por isso dá confiança, diagnostica as oportunidades e 
riscos e ajuda a desenvolver nossas estratégias de médio a longo prazo para a 
política de pesquisa, ciência e inovação. Além das suas ferramentas, exige uma 
reflexão profunda sobre as implicações da política e os cenários relacionados. 

b) A prospectiva é uma ferramenta importante para nos ajudar a encarar o futuro com 
confiança, compreender oportunidades e riscos e nos ajudar a desenvolver nossas 
estratégias de médio a longo prazo para a política de pesquisa, ciência e inovação. 
Além das suas ferramentas, exige uma reflexão profunda sobre as implicações da 
política e os cenários relacionados. 

c) A prospectiva é uma ferramenta importante para nos ajudar a encarar o futuro com 
confiança, compreender oportunidades e riscos e nos ajudar a desenvolver nossas 
estratégias de médio a longo prazo para a política de pesquisa, ciência e inovação. 
Utiliza ferramentas como tendências, sinais, cenários, visões, roteiros e planos e 
dispensa a reflexão profunda sobre as implicações da política e os cenários 
relacionados. 

d) A prospectiva é uma ferramenta importante para nos ajudar a encarar o futuro com 
confiança, compreender oportunidades e riscos e nos ajudar a desenvolver nossas 
estratégias de médio a longo prazo para a política de pesquisa, ciência e inovaçã o. 
Dispensa o uso de tendências, sinais, cenários, visões, roteiros e planos, 
dependendo apenas da reflexão profunda sobre as implicações da política e os 
cenários relacionados. 
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3. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 1 
(Foreward) do texto: 

a) Os sistemas de pesquisa, inovação e ensino superior da Europa são a base das 
perspectivas econômicas e sociais  Europeias, moldando sua capacidade de 
enfrentar inúmeros desafios em nível local e internacional. 

b) Os sistemas de pesquisa, inovação e ensino superior da Europa são muito 
dispendiosos e somente impactam a longo prazo por isso prejudicam as perspectivas 
econômicas e sociais, prejudicando a capacidade de enfrentar inúmeros desafios em 
nível local e internacional. 

c) Os sistemas de pesquisa, inovação e ensino superior da Europa são apenas 
auxiliares das empresas as quais são a base das perspectivas econômicas e sociais 
Europeias, sendo as empresas que moldam a capacidade de enfrentar inúmeros 
desafios em nível local e internacional. 

d) Os sistemas de pesquisa, inovação e ensino superior da Europa são apenas 
auxiliares do governo que é a base das perspectivas econômicas e sociais  
Europeias, sendo as empresas que moldam a capacidade de enfrentar inúmeros 
desafios em nível local e internacional. 

 

 

4. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 1 
(Foreward) do texto: 

a) A globalização, as alterações demográficas e os avanços tecnológicos colocam 
importantes desafios e oportunidades para a investigação e inovação na Europa. Ao 
reflectir sobre as tendências e articular cenários, este relatório ajuda -nos a pensar 
de forma diferente sobre as políticas europeias a médio e longo prazo. 

b) A globalização, as alterações demográficas e os avanços tecnológicos colocam 
importantes desafios e oportunidades para a investigação e inovação não são 
aplicáveis ao Brasil. Ao reflectir sobre as tendências e articular cenários, este 
relatório ajuda-nos a pensar de forma diferente sobre as políticas brasileiras a médio 
e longo prazo. 

c) A globalização, as alterações demográficas e os avanços tecnológicos colocam 
importantes desafios e oportunidades para a investigação e inovação na Europa. Ao 
reflectir sobre as tendências e articular cenários, este relatório ajuda -nos a pensar 
de forma diferente sobre as políticas europeias a médio e longo prazo e também nas 
do Brasil. 

d) A globalização, as alterações demográficas e os avanços tecnológicos colocam 
importantes desafios e oportunidades para a investigação e inovação apenas para a 
Europa. Ao reflectir sobre as tendências e articular cenários, este relatório ajuda-nos 
a pensar de forma diferente sobre as políticas europeias a médio e longo prazo. 
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5. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo o item 1 
(Foreward) do texto: 

a) Existe a preocupação de criar, na Europa, as condições necessárias para capitalizar 
os resultados da pesquisa e inovação, para impulsionar a excelência em pesquisas 
fundamentais e de ponta; para reforçar o compromisso internacional por meio da 
diplomacia científica. São estabelecidas como prioridades Open Innovation, Open 
Science e Open to the World. Espera-se assim contribuir para uma economia mais 
forte e uma sociedade melhor para todos. 

b) Existe a preocupação de não gastar muitos recursos, na Europa, com as condições 
necessárias para capitalizar os resultados da pesquisa e inovação, para impulsionar 
a excelência em pesquisas fundamentais e de ponta; para reforçar o compromisso 
internacional por meio da diplomacia científica. Não são estabelecidas como 
prioridades Open Innovation, Open Science e Open to the World. Is to ocorre porque 
não há contribuição para uma economia mais forte e uma sociedade melhor para 
todos. 

c) Existe a preocupação de criar, na Europa, as condições necessárias para capitalizar 
os recursos financeiros, por isso não são relevantes os resultados da pesquisa e 
inovação, nem a excelência em pesquisas fundamentais e de ponta; e muito menos 
reforçar o compromisso internacional por meio da diplomacia científica. São 
estabelecidas como acessórias Open Innovation, Open Science e Open to the World. 
Isto ocorre por não haver contribuição para uma economia mais forte e uma 
sociedade melhor para todos. 

d) Existe a preocupação de criar, na Europa, as condições necessárias para publicar 
os resultados da pesquisa e inovação, desprezando pesquisas fundamentais e de 
ponta dado que não servem para reforçar os compromissos internacionais da 
Europa. São estabelecidas como prioridades Open Innovation, Open Science e 
Open to the World mas elas não contribuem para uma economia mais forte e uma 
sociedade melhor para todos. 

 

6. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com  o item 2.1. 
do texto: 

a) Todo o processo de transformar o conhecimento - criando-o, compartilhando-o e 
usando-o – tem pouca importância para os formuladores de políticas. Eles não o 
veem conectado de alguma forma com o quão rica e competitiva a Europa pode ser, 
quão saudáveis ou felizes seus cidadãos são, e quão sustentável será nosso mundo. 

b) Todo o processo de transformar o conhecimento - criando-o, compartilhando-o e 
usando-o - tornou-se importante para os formuladores de políticas. Eles o veem 
conectado de alguma forma com o quão rica e competitiva a Europa pode ser, quão 
saudáveis ou felizes seus cidadãos são, e quão sustentável será nosso mundo. 

c) Todo o processo de transformar o conhecimento - criando-o, compartilhando-o e 
usando-o - tornou-se apenas complementar para os formuladores de políticas. Eles 
o veem não conectado com o quão rica e competitiva a Europa pode ser, quão 
saudáveis ou felizes seus cidadãos são, e quão sustentável será nosso mundo. 

d) Todo o processo de transformar o conhecimento - criando-o, compartilhando-o e 
usando-o - tornou-se dispensável para os formuladores de políticas. Eles não o veem 
conectado de alguma forma com o quão rica e competitiva a Europa pode ser, quão 
saudáveis ou felizes seus cidadãos são, e quão sustentável será nosso mundo. 
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7. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.1. 
do texto: 

a) Este relatório, elaborado por um grupo composto apenas por pessoas do governo 
que são especialistas em políticas, analisa o futuro deste mecanismo de 
conhecimento para os desafios de 2050. Ele recomenda medidas para garantir que, 
através da manutenção de um sistema robusto para transformar o conhecimento em 
ação, os cidadãos da Europa estarão em melhor situação, e não em pior situação. 

b) Este relatório, elaborado por um grupo diversificado de acadêmicos, especialistas 
em políticas e representantes do setor privado, analisa o futuro deste mecanismo de 
conhecimento para os desafios de 2050. Ele recomenda medidas para garantir que  
não seja muito dispendiosa a manutenção de um sistema robusto para transformar 
o conhecimento em ação, para não prejudicar os cidadãos da Europa garantindo que 
estarão em melhor situação, e não em pior situação. 

c) Este relatório, elaborado por um grupo diversificado de acadêmicos, especialistas 
em políticas e representantes do setor privado, analisa o futuro deste mecanismo de 
conhecimento para os desafios de 2050. Ele recomenda medidas para garantir que, 
através da manutenção de um sistema robusto para transformar o conhecimento em 
ação, os cidadãos da Europa estarão em melhor situação, e não em pior situação. 

d) Este relatório, elaborado por um grupo diversificado de acadêmicos, especialistas 
em políticas e representantes do setor privado, analisa o futuro deste mecanismo de 
conhecimento para os desafios de 2050. Ele recomenda medidas para garantir que, 
através da redução de seu sistema para transformar o conhecimento em ação, os 
cidadãos da Europa estarão em melhor situação, e não em pior situação. 

 

 

8. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.2 
do texto: 

a) Educação, pesquisa e inovação; universidades, laboratórios e empresas; 
acadêmicos, pesquisadores e empreendedores - todos fazem parte de um motor 
que, se bem gerido, gera riqueza, empregos, crescimento, e que sempre gera 
progresso social. 

b) Educação, pesquisa e inovação; universidades, laboratórios e empresas; 
acadêmicos, pesquisadores e empreendedores - todos fazem parte de um motor 
que, se mal gerido, gera riqueza, empregos, crescimento, e que sempre gera 
progresso social. 

c) Educação, pesquisa e inovação; universidades, laboratórios e empresas; 
acadêmicos, pesquisadores e empreendedores - todos fazem parte de um motor 
que, se bem gerido, gera riqueza, empregos, crescimento e, se se é otimista, 
progresso social. 

d) Educação, pesquisa e inovação; universidades, laboratórios e empresas; 
acadêmicos, pesquisadores e empreendedores – nem todos fazem parte de um 
motor que, se bem gerido, gera riqueza, empregos, crescimento e, se se é otimista, 
progresso social. 
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9. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com  o item 2.3 
do texto: 

a) Pelo menos três grandes tendências estão desestabilizando o status quo no sistema 
de conhecimento mundial: globalização; mudança demográfica; mudança 
tecnológica. 

b) Pelo menos três grandes tendências estão desestabilizando o status quo no sistema 
de conhecimento brasileiro: globalização; mudança demográfica; mudança 
tecnológica. 

c) Pelo menos três grandes tendências estão desestabilizando o status quo no sistema 
de conhecimento da América do Sul: globalização; mudança demográfica; mudança 
tecnológica. 

d) Pelo menos três grandes tendências estão desestabilizando o status quo no sistema 
de conhecimento europeu: globalização; mudança demográfica; mudança 
tecnológica. 

 

 

 

10. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 2.4 
do texto: 

a) Para cristalizar os desafios e oportunidades, criou duas visões possíveis do futuro: 
uma real e outra imaginária. Estas não são previsões ou cenários formais, consistem 
em esboços plausíveis do futuro com o propósito de dramatizar a importância de 
fazer escolhas políticas sábias e sugerir quais podem ser essas escolhas. 

b) Para cristalizar os desafios e oportunidades, criou duas visões possíveis do futuro: 
uma positiva e outra negativa. Estas são previsões ou cenários formais, consistem 
em esboços plausíveis do futuro com o propósito de fazer escolhas políticas sábias 
e sugerir quais podem ser essas escolhas. 

c) Para cristalizar os desafios e oportunidades, criou duas visões possíveis do futuro: 
uma positiva e outra negativa. Estas não são previsões ou cenários formais , 
consistem em esboços plausíveis do futuro com o propósito de definir as escolhas 
políticas. 

d) Para cristalizar os desafios e oportunidades, criou duas visões possíveis do futuro: 
uma positiva e outra negativa. Estas não são previsões ou cenários formais, 
consistem em esboços plausíveis do futuro com o propósito de dramatizar a 
importância de fazer escolhas políticas sábias e sugerir quais podem ser essas 
escolhas. 
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11. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 3 do 
texto: 

a) A Europa e sua economia do conhecimento são competitivas. Grupos de 
universidades bem financiadas e internacionalmente renomadas estão prosperando 
em muitas cidades e com fortes parcerias com instituições regionais. Os jogos 
educativos, nos quais os designers europeus se destacam, são um vasto segmento 
de mercado. 

b) A Europa e sua economia do conhecimento são competitivas. Grupos de 
universidades que tiveram cortes orçamentários conseguiram financiamentos 
internacionais e estão prosperando em muitas cidades e com fortes parcerias com 
instituições internacionais. Os jogos educativos, nos quais os designers europeus se 
destacam, são um vasto segmento de mercado. 

c) A Europa e sua economia do conhecimento são competitivas. Grupos de 
universidades que tiveram cortes orçamentários conseguiram financiamentos 
internacionais e estão prosperando em muitas cidades e com fortes parcerias com 
instituições internacionais. Os jogos educativos, nos quais os designers brasileiros 
se destacam, são um vasto segmento de mercado. 

d) A Europa e sua economia do conhecimento são competitivas. Grupos de 
universidades que tiveram cortes orçamentários conseguiram financiamentos 
internacionais e estão prosperando em muitas cidades e com fortes parcerias com 
instituições internacionais. Os jogos educativos, nos quais os designers dos Estados 
Unidos e da China se destacam, são um vasto segmento de mercado. 

 

 

12. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 3 do 
texto: 

a) As infra-estruturas de pesquisa atendem apenas empresas. As disparidades 
regionais nas capacidades de inovação são combatidas através de fundos de 
desenvolvimento regional administrados separadamente. Muitas são competitivas, 
com base em PME saudáveis. As universidades são fortes e seus valores centrais 
são defendidos. 

b) As infra-estruturas de pesquisa são abertas a todos. As disparidades regionais nas 
capacidades de inovação são combatidas através de fundos de desenvolvimento 
regional administrados separadamente. Muitas indústrias são competitivas, com 
base em PME saudáveis. As universidades são fortes e seus valores centrais são 
defendidos. 

c) As infra-estruturas de pesquisa são abertas a todos. As disparidades regionais nas 
capacidades de inovação são combatidas através de fundos de desenvolvimento 
nacionais administrados centramente. Muitas são competitivas, com base em PME 
saudáveis. As universidades são fortes e seus valores centrais são defendidos. 

d) As infra-estruturas de pesquisa são abertas a todos. As disparidades regionais nas 
capacidades de inovação são combatidas através de fundos de desenvolvimento 
regional administrados separadamente. Muitas indústrias são competitivas, com 
base em PME saudáveis. As universidades são fracas e dependem essencialmente 
das empresas e seus valores centrais são defendidos. 
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13. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 4.1. 
do texto: 

a) A automação e a globalização geraram maior número de empregos e com todos eles 
com melhores salários. Algumas grandes universidades dominam; muitas 
universidades regionais mais fracas fecharam ou se fundiram. Inovação é sem 
fronteiras; cadeias de suprimentos se formam e se desintegram rapidamente - 
tornando o desenvolvimento regional de longo prazo mais difícil . 

b) A automação e a globalização desencadearam o desemprego em massa, a exclusão 
social e o descontentamento. Algumas grandes universidades dominam; muitas 
universidades regionais mais fracas fecharam ou se fundiram. Inovação é sem 
fronteiras; cadeias de suprimentos se formam e se desintegram rapidamente - 
tornando o desenvolvimento regional de longo prazo mais difícil. 

c) A automação e a globalização desencadearam o desemprego em massa, a exclusão 
social e o descontentamento. Algumas grandes universidades dominam; as 
universidades regionais mais fracas se fortaleceram e cresceram. Inovação é sem 
fronteiras; cadeias de suprimentos se formam e se desintegram rapidamente - 
tornando o desenvolvimento regional de longo prazo mais difícil . 

d) A automação e a globalização desencadearam o desemprego em massa, a exclusão 
social e o descontentamento. Algumas grandes universidades dominam; muitas 
universidades regionais mais fracas fecharam ou se fundiram. Inovação é sem 
fronteiras; cadeias de suprimentos se formam e se desintegram rapidamente - 
tornando o desenvolvimento regional de longo prazo muito mais fácil e promissor. 

 

14. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 4.2. 
do texto: 

a) Olhando para o que diferencia os dois cenários, três princípios gerais guiam o 
pensamento sobre o que as instituições de conhecimento e a governança da Europa 
devem fazer para prosperar: eles não precisam de abertura, experimentação e 
cooperação. Eles são necessários para combater três ameaças: desemprego 
estrutural e desigualdade, déficits de financiamento e uma crise de habilidades. 

b) Olhando para o que diferencia os dois cenários, três princípios gerais guiam o 
pensamento sobre o que as instituições de conhecimento e a governança da Europa 
devem fazer para prosperar: eles exigem abertura, experimentação e cooperação. 
Eles não são necessários para combater três ameaças: desemprego estrutural e 
desigualdade, déficits de financiamento e uma crise de habilidades. 

c) Olhando para o que diferencia os dois cenários, três princípios gerais guiam o 
pensamento sobre o que as instituições de conhecimento e a governança da Europa 
devem fazer para prosperar: eles não precisam de abertura, experimentação e 
cooperação. Eles não são necessários para combater três ameaças: desemprego 
estrutural e desigualdade, déficits de financiamento e uma crise de habilidades. 

d) Olhando para o que diferencia os dois cenários, três princípios gerais guiam o 
pensamento sobre o que as instituições de conhecimento e a governança da Europa 
devem fazer para prosperar: eles exigem abertura, experimentação e cooperação. 
Eles são necessários para combater três ameaças: desemprego estrutural e 
desigualdade, déficits de financiamento e uma cris e de habilidades. 
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15. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 5.1. 
do texto: 

a) O conhecimento não é barato. Os investimentos que precisaremos para a educação, 
pesquisa e inovação nos próximos 35 anos serão substanciais - e, como muitos deles 
envolvem um bem público, o papel público no financiamento deles precisará acabar. 
A Europa precisa salvaguardar a sua base tributária. A evasão de impostos por parte 
de multinacionais ou indivíduos ricos é um problema crescente, em parte devido à 
globalização e à tecnologia. 

b) O conhecimento não é barato. Os investimentos que precisaremos para a educação, 
pesquisa e inovação nos próximos 35 anos serão substanciais - e, como muitos deles 
envolvem um bem público, o papel público no financiamento deles precisará 
continuar. A Europa precisa globalizar a sua base tributária. A evasão de impostos 
por parte de multinacionais ou indivíduos ricos é um problema crescente, em parte 
devido à globalização e à tecnologia. 

c) O conhecimento não é barato. Os investimentos que precisaremos para a educação, 
pesquisa e inovação nos próximos 35 anos serão substanciais - e, como muitos deles 
envolvem um bem público, o papel público no financiamento deles precisará 
continuar. A Europa precisa salvaguardar a sua base tributária. A evasão de 
impostos por parte de multinacionais ou indivíduos ricos é um problema crescente, 
em parte devido à globalização e à tecnologia. 

d) O conhecimento não é barato. Os investimentos que precisaremos para a educação, 
pesquisa e inovação nos próximos 35 anos serão substanciais - e, como muitos deles 
envolvem um bem público, o papel público no financiamento deles precisará 
continuar. A Europa precisa de salvaguardar a sua base tributária. A evasão de 
impostos por parte de multinacionais ou indivíduos ricos é um problema crescente, 
que não é devido à globalização e à tecnologia. 

 

 

 

16. Usando o texto que leu, marque a alternativa CORRETA, de acordo com o item 5.2 
do texto: 

a) É recomendada a dispensa dos sistemas para monitorar o comércio e a tributação 
transfronteiriços.  

b) É recomendado um enfraquecimento gradual das ligações entre a política fiscal e a 
política de investigação, inovação e educação. 

c) É recomendado um reforço gradual das ligações entre a política fiscal e a política de 
investigação, inovação e educação.  

d) É recomendado o abandono de sistemas para monitorar o comércio e a tributação 
transfronteiriços.  

 


