
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q1.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Segundo o texto, é implausível considerar que o trabalho

com o patrimônio se converta em uma ação política.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q2.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Por expor as ideias da autora, o texto é predominantemente

descritivo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q3.

A revolução digital está relacionada à nossa

capacidade de conhecer determinadas informações e delas

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento

requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no

início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior

transcendência que o das três revoluções anteriores (os

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e

a Internet).

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,

instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

outros elementos de sequenciação textual

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q4.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da 

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em 

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já 

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que



delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem 

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a 

política das instituições em que estão inseridos, entre 

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a 

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar 

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do 

exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa 

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Infere-se dos sentidos do texto que os autores a que se refere

a expressão “Alguns desses autores” (■.26) são os

responsáveis por “Certa produção historiográfica e

sociológica” (■.10).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q5.

Uma das grandes cousas que se veem hoje no 

mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a 

transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da 

África continuamente estão passando a esta América. Entra 

uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos, 

seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram 

o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do 

cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior 

largura, e passam da mesma África à América e para viver 

e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para 

servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que 

fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela 

o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é 

o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a



mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os 

interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das 

próprias! 

Já se depois de chegados olharmos para estes 

miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que 

se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a 

fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo 

teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os 

senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os 

senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os 

senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados 

de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos 

adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé 

apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da 

tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás 

como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da 

extrema miséria.

Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial

padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:

Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “nadando” (■.25) exprime um evento com

duração no tempo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego das classes de palavras

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q6.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde,

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais,

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo

progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas

primárias e o conhecimento do abc.

A muitos desses pregoeiros do progresso seria

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros

elementos fundamentais da educação, que a completem,

é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta

nas mãos de um cego.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.

São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à

sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os

próximos itens.

A preposição “para” (R.7) introduz, no período em que ocorre,

uma ideia de finalidade.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da

oração

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q7.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.



O sujeito da locução verbal “estavam submetidos” (■.15)

está elíptico e se refere a “historiador” (■.13) e “intelectual

de um modo geral” (■.14).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q8.

Uma das principais características da sociedade

contemporânea é a velocidade de suas transformações.

Esse novo cenário traz um desafio para as cidades: a

necessidade de conciliar os novos hábitos de sua

população, em constante mutação, com a ocupação

territorial, ou seja, com as soluções de habitação, de

localização de equipamentos públicos, de mobilidade.

Essas mudanças são um reflexo da inserção das

cidades na economia global, o que aumentou o número de

atores (empresas, instituições públicas, associações)

envolvidos na condução das políticas públicas.

Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar

de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a

segmentação ainda maior de interesses. É cada vez mais

difícil imaginar que uma ação pública vá atingir a

aspiração de todos em um único objetivo comum.

Há de se pensar em sistemas mais ágeis de

governança urbana, em que os cidadãos sejam chamados a

participar das decisões para ações de pequena ou grande

escala.

Além de todos os desafios impostos pela

inconstância e pela fragmentação das demandas sociais,

vivemos um divórcio entre política e poder.

Para fazer frente a essas transformações, é

necessário um novo tipo de planejamento urbano.

Conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, à análise de

cenários alternativos e à inclusão da sociedade na

formulação das políticas.

Nesse contexto novo, o patrimônio histórico tem de

ser integrado ao planejamento da cidade, sob pena de ficar

à deriva em um mar de interesses puramente econômicos.

Vanessa Fernandes Correa e Mauro Sérgio Procópio Calliari. As

transformações da cidade contemporânea. In: Preservando o patrimônio

histórico – um manual para gestores municipais. São Paulo (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1BBB,

julgue os próximos itens.

Seria incorreta a inserção de dois-pontos imediatamente após

o trecho “é necessário” (■. 24 e 25).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q9.



Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “impõem” (■.24) está no plural porque

concorda com o termo “instituições” (■.23).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q10.



A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de

uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se

o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram

a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos,

assumiram a função de moeda, circulando como elemento

trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o

valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente

o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra

moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na

conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua

função como instrumento de troca no vocabulário português,

em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário.

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram

inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de

seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem

facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de

riquezas. Surgiram, então, no século VII a.C., as primeiras

moedas com características semelhantes às das atuais:

pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a

impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu

e garante o seu valor.

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de

moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses metais se

impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão

e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes

religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em

ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre

para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o

final do século XIX, quando o cuproníquel e, posteriormente,

outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda

passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor

gravado em sua face, que independe do metal nela contido.

Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os

valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro

e prata e que, como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de

recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos,

circulando de mão em mão, e deu origem à moeda de papel.

Com o tempo, da forma como ocorreu com as moedas, os

governos passaram a conduzir a emissão de cédulas,

controlando as falsificações e garantindo o poder de

pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos

centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.

Internet: < www.bcb.gov.br > (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias expressas no texto ao

lado e a aspectos linguísticos desse texto.

No trecho “devido à oscilação de seu valor, pelo fato de não

serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis” (L.14-16), a substituição dos elementos sublinhados por ao e a,

respectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido

original do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q11.

Uma das principais características da sociedade 

contemporânea é a velocidade de suas transformações. 

Esse novo cenário traz um desafio para as cidades: a 

necessidade de conciliar os novos hábitos de sua 

população, em constante mutação, com a ocupação



territorial, ou seja, com as soluções de habitação, de 

localização de equipamentos públicos, de mobilidade. 

Essas mudanças são um reflexo da inserção das 

cidades na economia global, o que aumentou o número de 

atores (empresas, instituições públicas, associações) 

envolvidos na condução das políticas públicas. 

Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar 

de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a 

segmentação ainda maior de interesses. É cada vez mais 

difícil imaginar que uma ação pública vá atingir a 

aspiração de todos em um único objetivo comum. 

Há de se pensar em sistemas mais ágeis de 

governança urbana, em que os cidadãos sejam chamados a 

participar das decisões para ações de pequena ou grande 

escala. 

Além de todos os desafios impostos pela 

inconstância e pela fragmentação das demandas sociais, 

vivemos um divórcio entre política e poder. 

Para fazer frente a essas transformações, é 

necessário um novo tipo de planejamento urbano. 

Conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, à análise de 

cenários alternativos e à inclusão da sociedade na 

formulação das políticas. 

Nesse contexto novo, o patrimônio histórico tem de 

ser integrado ao planejamento da cidade, sob pena de ficar 

à deriva em um mar de interesses puramente econômicos. 

Vanessa Fernandes Correa e Mauro Sérgio Procópio Calliari. As 

transformações da cidade contemporânea. In: Preservando o patrimônio 

histórico – um manual para gestores municipais. São Paulo (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1BBB,

julgue os próximos itens.

No trecho “à análise de cenários alternativos e à inclusão da

sociedade na formulação das políticas” (■. 26 a 28), o

emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório em ambas

as ocorrências.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q12.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população 

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz 

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou 

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu 

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra 

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a 

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia 

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas 

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.



Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, 

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908, 

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de 

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q13.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da 

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em 

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já 

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que 

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem 

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a 

política das instituições em que estão inseridos, entre 

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a 

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar 

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do



exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa 

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

Sem prejuízo dos sentidos originais do texto, o verbo

“fabricar” (■.7) poderia ser substituído por forjar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q14.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Transportes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q15.

Em junho deste ano, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

assinou contratos com os consórcios que administrarão os

aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos. Com relação a essas

recentes concessões, julgue os itens que se seguem.

Os três aeroportos citados ocupam posições importantes em

termos da infraestrutura aeroportuária brasileira. Juntos, eles

operam mais da metade das cargas do tráfego aéreo brasileiro.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q16.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Economia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q17.

Acerca de acontecimentos políticos e econômicos recentes, julgue

os itens que se seguem.

Em dezembro de 2012, o governo português rejeitou a

proposta de compra da companhia aérea TAP, feita pelo Grupo Synergy, alegando que o grupo não apresentara as devidas

garantias bancárias para a efetivação do negócio.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Sociedade

Fonte: TECNOLOGISTA PLENO I -TEMA IV/ PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO E COMUNICAçãO / MCTI / 2012 / CESPE

Q18.

O recente ciclo de desenvolvimento brasileiro vem sendo

impulsionado por políticas públicas inovadoras que combinam

crescimento econômico com redução das desigualdades sociais e regionais. Essas políticas têm um elemento comum: a recuperação da capacidade estatal de

planejar e agir visando, sobretudo, garantir os direitos dos que mais precisam.

Plano Plurianual 2012–2015, Apresentação, p. 11.

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os aspectos característicos do processo de desenvolvimento brasileiro, bem como as políticas de

infraestrutura contidas no Plano Plurianual (PPA) 2012 2015, julgue os itens seguintes.



Ao listar políticas e prioridades, o PPA parte do pressuposto de que garantir os direitos dos que mais precisam é tarefa inalienável de competência exclusiva do

Estado. Assim, construir caminhos que democratizem as oportunidades é tarefa do poder público, razão pela qual se torna irrelevante a presença da iniciativa

privada nos eixos estruturantes do Plano.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Educação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q19.

A China tem investido US$ 250 bilhões por ano no que

economistas chamam de capital humano. Assim como os Estados

Unidos da América (EUA) ajudaram a construir uma classe média

no final dos anos 40 e início dos anos 50 do século passado, usando

um programa para educar veteranos da segunda guerra mundial, o

governo chinês emprega recursos para educar milhões de jovens

que se mudam das áreas rurais para as cidades. O objetivo disso é

transformar o sistema atual, em que uma elite minúscula, altamente

educada, supervisiona vastos exércitos de trabalhadores rurais e de

operários de fábricas pouco qualificados.

O Globo, 18/1/2013, p. 30 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, e considerando a

crescente importância da China no cenário global contemporâneo,

julgue os itens seguintes.

A aposta chinesa na universalização educacional denota outro

aspecto marcante da transformação econômica vivida por esse

país asiático na atualidade: a abertura da economia, incluindo

a presença significativa de capitais privados externos, se faz

acompanhar da indispensável abertura política, mediante a

identificação de seu regime de governo com os padrões

ocidentais de democracia.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q20.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Cultura

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TéCNICA LEGISLATIVA/ TARDE / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE



Q21.

O Brasil nunca mais seria o mesmo após aqueles três dias

de vertigem e vaias no teatro refinado de São Paulo. A Semana de

Arte Moderna apresentou ao país seus “neotupis”: os poetas Mário

e Oswald de Andrade, a pintora Anita Malfatti, o compositor

Villa-Lobos. A Semana rompeu com o passado e apresentou o

Brasil das letras ao Brasil das calçadas. Plantou o pau-brasil — e só

poupou o Machado.

(...)

As vaias viraram urros e os urros se tornaram ofensas. O

poeta seguia berrando, sob os riffs lancinantes da guitarra: “Vocês

estão por fora. Vocês não dão pra entender. Mas que juventude é

essa? Vocês são iguais sabem a quem? Sabem a quem? Àqueles que

foram no Roda Viva e espancaram os atores. Não diferem em nada

deles”. Era 12/9/1968 e, acompanhado dos Mutantes, Caetano

Veloso estava tentando apresentar a canção É proibido proibir.

Eduardo Bueno. Brasil: uma história — cinco séculos de um país em

construção. São Paulo: Leya, 2010, p. 319-20 e p. 403 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos marcantes da cultura brasileira, julgue os itens que se

seguem.

No campo da música popular, há consenso acerca da

importância de Noel Rosa para o surgimento de um gênero

musical, o samba, que se tornaria sinônimo de música

brasileira. Ao longo de sua vida, que se estendeu por mais

de oitenta anos, o poeta da Vila, como ficou conhecido Noel Rosa, também se destacou na composição de boleros,

valsas e maxixes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Tecnologia

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q22.

A previsão do tempo a curto e médio prazo — para até sete

dias — ficará mais apurada. O avanço se deve a um programa que

a NASA cedeu ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

(INPE), que poderá, além da temperatura, contribuir para os

meteorologistas conferirem a pluviosidade esperada para a semana

seguinte. Trata-se de um dado fundamental em um período em que

boa parte do país é assolada pelas chuvas de verão.

O Globo, 28/12/2012, p. 32 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando o tema que ele aborda, além de aspectos relativos ao

nível de desenvolvimento científico do mundo contemporâneo,

julgue os itens seguintes.

País emergente, ao lado de outras forças econômicas que se

destacam no cenário global, como China, Índia, Rússia e

África do Sul, o Brasil optou por desenvolver um programa

espacial de modestas dimensões, o que explica o fato de não

construir foguetes nem possuir bases para lançar esses artefatos

no espaço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Conhecimentos Gerais / Atualidades / Energia

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q23.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

e os EUA avançam a passos largos na exploração de gás não

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

nos próximos vinte anos. Contudo, apesar do forte avanço de fontes

renováveis, como a eólica e a solar, especialistas do setor acreditam

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

O Globo, 16/2/2014, p. 42 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.

A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Relações internacionais

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q24.

A Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia que o

número de refugiados sírios passa de quatro milhões. Expulsos pela

violência, muitos desses refugiados vivem em condições de miséria

nas nações vizinhas e sem qualquer perspectiva de retorno.

Tragédia humana no Oriente Médio. In: Correio Braziliense, 10/7/2015, p. 12 (com adaptações).

Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue os

itens a seguir, no que se refere às tensões no Oriente Médio e em

outras regiões do planeta na atualidade.

O objetivo declarado do grupo terrorista radical

autodenominado Estado Islâmico é o de recriar o grande

califado que remonta à expansão do Islã nos séculos VII e

VIII, conquistando territórios hoje pertencentes à Síria e ao

Iraque.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q25.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em 

Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa: 

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento



econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer 

que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa 

prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta, 

ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema 

em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa 

veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está 

acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes 

políticos não fazem”.

O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele

abordado.

O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / O nordeste brasileiro / Geografia, atividades econômicas, contrastes intra-regionais, o polígono das secas e as

características das regiões naturais do nordeste; o nordeste no contexto nacional

Fonte: ANALISTA BANCáRIO 1 / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2014 / FGV

Q26.

Analise as características dos biomas descritos abaixo:

I. É um bioma exclusivamente brasileiro, constituído

principalmente por savanas estépicas, ocupando a totalidade do

estado do Ceará, parte de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Piauí,

entre outros. Entre as espécies de planta encontradas nesse

bioma, há a amburana, a aroeira, o umbu e o juazeiro.

II. É um bioma considerado uma das savanas mais ricas do

mundo em biodiversidade, reunindo uma grande variedade de

paisagens, entre chapadas e vales. Esse bioma se estende pelos

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins,

Minas Gerais, Distrito Federal e Piauí, sobretudo.

As características descritas correspondem, respectivamente, aos

biomas:

• A) Mata Atlântica e Pampa;

• B) Pampa e Amazônia;

• C) Caatinga e Cerrado;

• D) Cerrado e Mata Atlântica;

• E) Amazônia e Caatinga.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / O Banco do Nordeste do Brasil S.A. / Legislação básica, programas e informações gerais de sua atuação como agente

impulsionador do desenvolvimento sustentável da região nordeste

Fonte: ANALISTA BANCáRIO 1 / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2014 / FGV



Q27.

Acerca do Banco do Nordeste do Brasil, é correto afirmar que:

• A) foi criado pela Lei nº 2004, de 19 de junho de 1954;

• B) sua área de atuação abrange todos os Estados da Região

Nordeste, Tocantins e o norte do Estado de Minas Gerais;

• C) é uma instiuição financeira pública constituída sob a forma de

sociedade anônima aberta e de economia mista;

• D) sua administração é feita por uma diretoria executiva

composta de 10 (dez) membros, sendo um presidente e nove

diretores;

• E) criou em 2003 sua Comissão de Ética, para receber

reclamações dos clientes insatisfeitos com as soluções

apresentadas pelos canais de atendimento.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de informática, hardware e software

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q28.

Acerca de equipamentos de informática, julgue os itens seguintes.

Um monitor 8K UHD (ultra alta definição) possui uma

resolução de 3.840 × 2.160 pixels (8,3 megapixels).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Sistemas operacionais / Windows

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q29.

Julgue os próximos itens, a respeito de becape em estações de

trabalho Windows.

O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de

becape para um disco de rede. Assim, o becape copia, para o

local def inido, todo o conteúdo da pasta

C:\Users\<username>, em que <username> equivale ao

nome do usuário que configurou o becape.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Sistemas operacionais / Linux

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q30.

Acerca dos ambientes Linux e Windows, julgue os itens que se

seguem.



O Linux Kernel forma a estrutura do sistema operacional

Linux.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Editor de texto e edição e formatação de textos / Processador de texto / Word

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q31.

Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.

Em um documento em edição no processador de textos Word

do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre

uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar

o parágrafo inteiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Editor de texto e edição e formatação de textos / Processador de texto / BrOffice.org Writer

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q32.

Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para

edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Editor de texto e edição e formatação de textos / Planilhas eletrônicas / Excel

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q33.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

Em uma planilha do Excel 2013, ao se tentar inserir a fórmula

=$a$3*(b3-c3), ocorrerá erro de digitação, pois as fórmulas

devem ser digitadas com letras maiúsculas.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Editor de texto e edição e formatação de textos / Planilhas eletrônicas / BrOffice.org Calc



Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q34.

Julgue os itens seguintes, a respeito de ferramentas e aplicações de

informática.

Excel, da Microsoft, e Calc, do LibreOffice, são exemplos de

planilha de cálculo, que é um tipo de programa de computador

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Editor de texto e edição e formatação de textos / Editor de apresentações / PowerPoint

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q35.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

Uma apresentação criada no PowerPoint 2013 não poderá ser

salva em uma versão anterior a esta, visto que a versão de 2013

contém elementos mais complexos que as anteriores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Editor de texto e edição e formatação de textos / Editor de apresentações / BrOffice.org Impress

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q36.

Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

edição no programa Libre Office Impress, é possível, por meio

da opção Hyperlink, criar um link que permita o acesso a uma

página web.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Protocolos web

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q37.

Acerca de IP e TCP, julgue os itens que se seguem.

Em IPv4, uma rede com endereçamento 192.168.30.0/30 tem

capacidade de endereçar quatro equipamentos.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Navegador / Internet Explorer

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q38.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Navegador / Google Chorme

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q39.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Navegador / Mozilla Firefox

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q40.

No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla Firefox, aos

programas de correio eletrônico e aos sítios de busca e pesquisa na

Internet, julgue os itens seguintes.

Versões recentes do Mozilla Firefox permitem adicionar tags

às páginas dos sítios favoritos, de modo que, com esse recurso,

o usuário pode acessar o endereço de determinado sítio

digitando apenas a tag, sendo possível também adicionar mais

de uma tag para cada página favorita.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Pesquisa na Web



Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q41.

A respeito dos conceitos básicos de Internet e intranet, protocolos,

ferramentas e aplicativos, julgue os itens seguintes.

Entre os sistemas utilizados no ordenamento dos links na

página de resultados de buscas realizadas no Google inclui-se

o PageRank, sistema que se baseia em algoritmos que avaliam

a relevância dos links.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de proteção lógica e segurança da informação / Realização de cópias de segurança (backup)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q42.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento

de becape corporativo de correio eletrônico é executado

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e

removeu da lixeira, às 17 h 55 min de determinado dia, um

email que chegou à sua caixa postal às 14 h 27 min desse

mesmo dia. Assertiva: Nessa situação, o email que foi

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de proteção lógica e segurança da informação / Vírus e ataques a computadores e antivírus

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q43.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Códigos maliciosos podem ter acesso aos dados armazenados

no computador e executar ações em nome dos usuários, de

acordo com as permissões de operação de cada um destes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Gerais / Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q44.



Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto

de arquivos já compactados (zipados).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Sistema Financeiro Nacional / Instituições do Sistema Financeiro Nacional — tipos, finalidades e atuação

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q45.

No que concerne às entidades operadoras do SFN, julgue os itens

a seguir.

Os bancos de investimento não recebem depósitos à vista, mas

estão sujeitos à regulação do sistema de normas de Basileia.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Sistema Financeiro Nacional / Banco Central do Brasil

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q46.

Com referência às funções do BCB, julgue os itens subsequentes.

O Brasil segue o regime de metas de inflação. Caso a meta

não seja cumprida, o presidente do BCB divulgará

publicamente as razões do descumprimento, por meio de carta

aberta ao ministro de estado da Fazenda.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Sistema Financeiro Nacional / Instituições Financeiras Oficiais Federais — papel e atuação

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q47.

A respeito das funções da CVM, julgue os próximos itens.

A CVM é uma entidade privada sem fins lucrativos, com

personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de

autoridade administrativa independente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Sistema Financeiro Nacional / Conselho Monetário Nacional — funções e atividades

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE



Q48.

O SFN tem como objetivo a intermediação de recursos entre os

agentes econômicos (pessoas, empresas e governo). Compõem esse

sistema instituições, órgãos e entidades em uma complexa rede de

relacionamentos que envolvem a normatização, a supervisão e a

operacionalização. Com referência a esse assunto, julgue os itens

seguintes.

Sempre que for necessário, competirá ao CMN limitar as taxas

de juros, de maneira a assegurar taxas favorecidas aos

financiamentos que se destinem a promover, entre outros,

investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Cadastro de pessoas físicas

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q49.

Acerca dos direitos da personalidade, julgue os itens que se

seguem.

Ressalvadas as exceções previstas em lei, os direitos da

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, podendo

o seu exercício, no entanto, sofrer limitação voluntária.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Cadastro de pessoas jurídicas / Tipos e constituição das pessoas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q50.

Considerando que Francisco, José e Luiz tenham-se reunido, em

janeiro de 2014, para criar a Associação X, com a finalidade de

auxiliar pessoas carentes em projetos para aquisição de moradia,

além de ajudar a executar projetos de construção e cadastramento

dos demais associados, no âmbito de programas governamentais e

assistenciais, julgue os itens subsequentes.

Se José, em ação judicial, alegar que a constituição da Associação X se deu mediante simulação, apenas para

arrecadar taxas de associados, o juiz poderá decretar a

anulabilidade dos seus atos, determinando a sua extinção.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Riscos da atividade bancária; Principais variáveis relacionadas ao risco de crédito

Fonte: CERTIFICAçãO INTERNA - GESTãO DE SEGURANçA / Banco do Brasil / 2009 / CESPE_ME

Q51.

A respeito de procedimentos que envolvem transações financeiras no BB, especialmente pagamentos de valores elevados, julgue os seguintes itens. 



I O autorizador de transações que ultrapassam os limites operacionais para o nível três é corresponsável pelo exame dos documentos e das assinaturas, bem

como das possíveis ocorrências apontadas pelo sistema. 

 

II As transações que extrapolam a alçada estabelecida para o nível dois são autorizadas exclusivamente pelo administrador. 

 

III Na ausência dos administradores das unidades, as autorizações referentes a pagamentos de valores elevados serão efetuadas somente pela Unidade Alta

Renda. 

 

IV Para acompanhamento e eventual apuração de irregularidades, os sistemas corporativos mantêm registro do usuário, da data e do horário de acesso às

transações realizadas. 

 

Estão certos apenas os itens

• A) I e IV.

• B) II e III.

• C) III e IV.

• D) I, II e III.

• E) I, II e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Tipos de operações de crédito bancário (empréstimos, descontos, financiamentos e

adiantamentos)

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2010 / CESGRANRIO

Q52.

Para financiar suas necessidades de curto prazo, algumas empresas utilizam linhas de crédito abertas com determinado limite cujos encargos são cobrados de

acordo com sua utilização, sendo o crédito liberado após a entrega de duplicatas, o que garantirá a operação.

Esse produto bancário é o

• A) Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

• B) empréstimo compulsório.

• C) crédito rotativo.

• D) capital alavancado.

• E) cheque especial.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Operações de Crédito Geral / Crédito pessoal e Crédito Direto ao Consumidor

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q53.

Julgue os itens subsequentes à luz do CDC e da Resolução CMN/BACEN n.º 3.694/2009.

Cliente que deseje processar seu dentista em razão de erro

ocorrido em procedimento de colocação de prótese dentária

não poderá recorrer ao CDC porque, nesse caso, não há

situação que caracterize a vulnerabilidade do cliente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Operações de Crédito Geral / Desconto de duplicatas, notas promissórias e cheques

pré-datados

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2010 / CESPE

Q54.



Com relação a produtos e serviços financeiros, julgue os itens a

seguir.

Para o ressarcimento das suas despesas, as instituições

financeiras estão autorizadas a cobrar taxas por emissão de

boletos de cobrança.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Operações de Crédito Geral / Capital de giro

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q55.

No que concerne às entidades operadoras do SFN, julgue os itens

a seguir.

O financiamento de capital de giro e a subscrição ou aquisição

de títulos e valores mobiliários fazem parte das operações

ativas dos bancos de investimento.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Operações de Crédito Geral / Cartão de crédito

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q56.

A respeito dos meios de pagamento eletrônico conhecidos como

cartões de crédito e cartões de débito, julgue os itens subsecutivos.

O valor mínimo da fatura de cartão de crédito emitida por

instituições financeiras, a ser paga mensalmente, não pode ser

inferior a 20% do saldo total da fatura.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Operações de Crédito Especializado / Crédito Rural

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2011 / FCC

Q57.

Sobre operações de crédito rural é correto afirmar:

• A) Podem ser utilizadas por produtor rural, desde que pessoa física.

• B) Não podem financiar atividades de comercialização da produção.

• C) É necessária a apresentação de garantias para obtenção de financiamento.

• D) Não estão sujeitas a Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários − IOF.

• E) Devem ser apresentados orçamento, plano ou projeto nas operações de desconto de Nota Promissória Rural.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Operações de Crédito Bancário / Operações de Crédito Especializado / Fundo Constitucional de Financiamento do

Nordeste (FNE)



Fonte: ANALISTA BANCáRIO 1 / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2014 / FGV

Q58.

O Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) tem seus recursos

administrados pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Quanto a

esse Fundo, analise as afirmativas a seguir:

I. Na formulação dos programas de financiamento do FNE, será

observada a proibição de aplicação de recursos a fundo

perdido.

II. Os planos regionais de desenvolvimento poderão estabelecer

prioridades para fins de distribuição dos recursos entre os

beneficiários do FNE.

III. Os recursos do FNE devem ser aplicados no Nordeste, assim

compreendido como a região abrangida pelos Estados do

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

• A) I e II;

• B) I e III;

• C) II e III;

• D) II;

• E) I, II e III.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Conta corrente: abertura, manutenção, encerramento, pagamento, devolução de

cheques e cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q59.

Julgue os próximos itens, relativos à abertura e à movimentação de

contas-correntes.

Candidato a cargo legislativo que esteja inscrito no CCF não

pode abrir conta-corrente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Depósitos à vista

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q60.

As instituições financeiras têm ofertado produtos e serviços para

atender novas demandas conjunturais e sociais, os quais devem

visar ao equilíbrio entre o retorno e o risco. Com relação aos

produtos e serviços financeiros, julgue os itens consecutivos.

A conta de depósito à vista é o tipo mais usual de conta

bancária. Nela, o dinheiro do depositante fica à disposição

deste para ser sacado, em espécie, a qualquer momento, sem

prévio aviso à instituição financeira, independentemente do

valor a ser sacado.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Depósitos a prazo (CDB e RDB)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q61.

As instituições financeiras têm ofertado produtos e serviços para

atender novas demandas conjunturais e sociais, os quais devem

visar ao equilíbrio entre o retorno e o risco. Com relação aos

produtos e serviços financeiros, julgue os itens consecutivos.

Os depósitos a prazo (CDB e RDB) e as letras de câmbio são

produtos típicos dos bancos de investimentos e das sociedades

de crédito, financiamento e investimento, respectivamente.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Fundos de Investimentos

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q62.

As instituições financeiras têm ofertado produtos e serviços para

atender novas demandas conjunturais e sociais, os quais devem

visar ao equilíbrio entre o retorno e o risco. Com relação aos

produtos e serviços financeiros, julgue os itens consecutivos.

Nos fundos de investimento alavancados, há, geralmente,

garantia de que o valor resgatado será superior ao valor

aplicado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Caderneta de poupança

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - ADMINISTRAçãO / BASA / 2012 / CESPE

Q63.

Com a evolução do mercado, produtos financeiros são modificados

para atenderem a novas conjunturas econômicas. Entre eles, a

poupança, a letra de câmbio, os commercial papers e as garantias

também evoluíram. Entretanto, apesar das modificações, o

equilíbrio entre a rentabilidade, a garantia e o risco permanece no

cerne da atividade bancária. Com relação aos produtos financeiros,

às garantias e aos crimes de lavagem de dinheiro, julgue os itens

que se seguem.

Apesar das recentes modificações na poupança, nada se alterou

para os depósitos anteriores (feitos até 3 de maio de 2012).Nesse caso, a poupança continua rendendo 0,5% ao mês, mais

a variação da taxa referencial de longo prazo (TRLP).

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Títulos de capitalização

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q64.

Tanto no mercado de capitais, com a negociação de títulos e valores

mobiliários, em especial ações, debêntures e commercial papers,

quanto no mercado de seguros e de previdência privada, há grande

especialização e, em geral, os agentes operadores participantes têm

perfil de atuação bastante específico. Acerca desse assunto, julgue

os itens a seguir.

Os títulos de capitalização diferem das demais aplicações

financeiras porque, geralmente, oferecem prêmios, por

intermédio de sorteios, algumas vezes confundindo-se com

uma espécie de loteria.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Planos de aposentadoria e de previdência privados

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q65.

Julgue os itens a seguir, acerca de planos de aposentadoria e pensão

privados e títulos de capitalização.

Se a taxa de carregamento do plano PGBL for igual a 5%, isso

significará que, anualmente, será debitado o valor equivalente

a esse percentual do saldo mantido no referido plano.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Seguros

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q66.

Tanto no mercado de capitais, com a negociação de títulos e valores

mobiliários, em especial ações, debêntures e commercial papers,

quanto no mercado de seguros e de previdência privada, há grande

especialização e, em geral, os agentes operadores participantes têm

perfil de atuação bastante específico. Acerca desse assunto, julgue

os itens a seguir.

No contrato de plano de seguro, cobertura é o pagamento que

o segurado faz à companhia seguradora, para obter direito a

indenização no caso de ocorrência de evento especificado no

contrato. Esse pagamento dá ao segurado o direito de receber

determinado valor, denominado prêmio, também especificado

no contrato.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Serviço de Compensação de Cheque e Outros Papéis

Fonte: ANALISTA BANCáRIO 1 / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2014 / FGV

Q67.

O cheque é um dos instrumentos disponibilizados pelos bancos

para os clientes movimentarem suas contas correntes. Acerca

desse título de crédito, considere as seguintes afirmativas:

I. Os cheques cruzados só podem ser pagos presencialmente ao

beneficiário no estabelecimento sobre o qual foi sacado.

II. Os bancos podem recusar o pagamento de um cheque, caso

haja insuficiência ou divergência na assinatura constante de

seus cadastros.

III. Os cheques emitidos acima de R$ 75,00 (setenta e cinco

reais) devem, obrigatoriamente, ser nominais.

Assinale se:

• A) somente I e II estiverem corretas;

• B) somente I e III estiverem corretas;

• C) apenas II estiver correta;

• D) somente II e III estiverem corretas;

• E) somente I, II e III estiverem corretas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Cobrança

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO

Q68.

Os pagamentos bancários realizados por intermédio de títulos e carnês são instrumentos que facilitam as operações de cobrança, gerando mais eficiência no

processo de repasse de recursos.

Nesse sentido, após o pagamento de um boleto pelo sacado, o cedente deve

• A) solicitar o crédito junto à instituição financeira emissora.

• B) aguardar o crédito na conta corrente cadastrada que será realizado automaticamente.

• C) retirar uma ordem de pagamento no banco emissor do boleto.

• D) solicitar a emissão de um DOC ao sacado para compensar o título.

• E) aguardar o aviso do sacado que emitirá uma ordem de pagamento para o banco emissor.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Serviços bancários e financeiros / Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q69.

No que concerne ao uso de cheque, julgue os itens seguintes.

A instituição financeira é obrigada a fornecer, gratuitamente,

até dez folhas de cheques por mês ao correntista que reúna os

requisitos legais para o uso desse documento.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Sujeito e Objeto do Direito

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO ESTADUAL - SUPORTE TéCNICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/RN / 2012 / FCC

Q70.

Os princípios que se aplicam apenas à Ciência do Direito são princípios

• A) onivalentes.

• B) monovalentes.

• C) singulares.

• D) plenos.

• E) unipessoais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Fato e ato jurídico

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q71.

Julgue os itens subsequentes com base nas disposições do Código

Civil acerca de bens, fatos jurídicos e prescrição.

Cometerá ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo,

exceder manifestamente os limites impostos pelo seu fim

socioeconômico, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Contratos / Conceito de contrato, requisitos dos contratos, classificação dos contratos; contratos

nominados; Contratos formais e informais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2012 / CESPE

Q72.

No que se refere aos contratos, julgue os seguintes itens.

É inválido o contrato celebrado entre duas pessoas capazes e

aptas a criar direitos e obrigações quando o objeto desse

contrato for a prestação de um fato por terceiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Contratos / Contratos de compra e venda

Fonte: ANALISTA BANCáRIO 1 / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2014 / FGV

Q73.

O contrato de compra e venda é uma espécie de negócio jurídico 

pela qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de 

certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Com 

relação a esse contrato, considere as afirmativas abaixo: 

 



I. O contrato de compra e venda é nulo, quando se deixa ao 

arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. 

 

II. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. 

 

III. A lei civil autoriza expressamente a compra e venda entre 

cônjuges, com relação a bens excluídos da comunhão. 

 

IV. A fixação do preço não pode, de maneira nenhuma, ser 

deixada ao arbítrio de terceiro. 

 

 

Assinale se:

• A) II e IV estiverem corretas;

• B) I, II e IV estiverem corretas;

• C) I, II e III estiverem corretas;

• D) IV estiver correta;

• E) I, II, III e IV estiverem corretas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Contratos / Empréstimo

Fonte: ADVOGADO / BRB / 2010 / CESPE

Q74.

Considerando os contratos e a responsabilidade, julgue os itens

subsequentes.

No contrato de mútuo, o acordo de vontades devidamente

firmado pelas partes é suficiente para aperfeiçoá-lo, de modo

que se o objeto não for entregue pelo mutuante, o mutuário

pode compeli-lo a tanto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Contratos / Sociedade

Fonte: ANALISTA BANCáRIO 1 / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2014 / FGV

Q75.

Com relação à sociedade limitada, analise as afirmativas a seguir:

I. Os sócios, após a integralização do capital social, respondem

até o valor de suas quotas pelas obrigações sociais.

II. Os sócios não têm responsabilidade solidária pela

integralização do capital social.

III. É disciplinada em capítulo próprio do Código Civil em vigor,

podendo o contrato prever a regência supletiva pelas normas

das companhias.

IV. As quotas sociais poderão ser transferidas a terceiros, não

sócios, caso o contrato seja omisso, com o consentimento de

todos os sócios.

Estão corretas somente as afirmativas:

• A) I e II;



• B) I e III;

• C) II e III;

• D) II e IV;

• E) III e IV.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Instrumentos de formalização das operações de crédito / Cédulas e notas de crédito

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2010 / FCC

Q76.

As operações para financiamento do capital de giro das

empresas vêm sendo preferencialmente formalizadas por

meio de Cédula de Crédito Bancário − CCB, que proporciona

• A) a promessa de pagamento mediante conferência de

bens.

• B) a efetividade processual de um título executivo judicial.

• C) a garantia do Fundo Garantidor de Crédito − FGC.

• D) a dispensa de custódia do título na respectiva instituição financeira.

• E) a negociabilidade do certificado no mercado secundário.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Garantias / Fidejussórias: fiança e aval

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q77.

Em relação às garantias do SFN, que incluem aval, fiança, penhor,

hipoteca e Fundo Garantidor de Crédito (FGC), julgue os itens

seguintes.

Na operação de aval, o cumprimento de uma obrigação

baseia-se na confiança depositada no avalista.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Garantias / Alienação fiduciária de bens móveis

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2010 / CESPE

Q78.

Para aumentar a probabilidade de que os tomadores de crédito em operações

de empréstimos/financiamentos paguem seus compromissos nas datas

pactuadas, analistas e comitês de crédito podem exigir algum tipo de garantia

para aprovar uma operação. Considerando essa situação, julgue os itens

seguintes.

A propriedade fiduciária é uma forma especial de garantia, próxima da

garantia real, que transfere a posse direta do bem para o credor, enquanto

o devedor fica apenas com a posse indireta, isto é, o devedor alienante

é proprietário do bem alienado, podendo fazer uso dele.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Conhecimentos Bancários / Aspectos jurídicos / Títulos de Crédito — nota promissória, duplicata, cheque

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q79.

No que se refere aos títulos de crédito, julgue os itens subsequentes.

Considere que Ana emita letra de câmbio cuja ordem seja

destinada a Bento e cujo beneficiário seja Caio. Nessa situação

hipotética, se Bento aceitar parcialmente a letra de câmbio,

ocorrerá o vencimento antecipado do título, sendo admissível,

então, a Caio cobrar a totalidade do crédito da sacadora.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Números reais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação); expressões numéricas; Médias

aritmética, geométrica e ponderada

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q80.

Em um torneio de futebol que será disputado por N times,

cada time jogará exatamente uma vez contra cada um dos outros

times, e o sistema de pontuação será o seguinte: o vencedor da

partida receberá três pontos, o perdedor não receberá nenhum ponto

e, em caso de empate, cada um dos times que disputarem a partida

receberá um ponto.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Se N = 4 e, após o encerramento do torneiro, a pontuação

do time A for 5 pontos, as de B e de C forem 3 pontos cada e

a D for 2 pontos, então o time A terá vencido o time D.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Números reais / Múltiplos e divisores; máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum; problemas; Divisão em partes diretamente e

inversamente proporcionais

Fonte: PROFESSOR - MATEMáTICA / SEEDUC/AM / 2011 / CESPE

Q81.

Acerca de números inteiros, divisibilidade, números racionais e

reais, julgue os itens subsequentes.

Considere P, x e y números inteiros estritamente positivos tais

que P + x e P ! y sejam divisíveis por 13 e suponha que x e y

sejam os menores números nessas condições. Nesse caso, é

correto afirmar que 13 < x + y

26.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Matemática / Proporcionalidade / Regras de três simples e composta

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q82.

Julgue os seguintes itens, relativos a raciocínio lógico, a princípios

de contagem e probabilidade e a operações com conjuntos.

Situação hipotética: A ANVISA recomenda que o consumo

do medicamento X seja limitado a 4 caixas por mês e

determina que o preço máximo dessa quantidade de caixas não

ultrapasse 30% do valor do salário mínimo, que, atualmente,

é de R$ 880,00. Assertiva: Nessa situação, o preço de cada

caixa do medicamento X não poderá ultrapassar R$ 66,00.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Proporcionalidade / Razões e proporções; Porcentagem

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q83.

Em uma agência bancária, os clientes são atendidos da

seguinte maneira: todos os clientes a serem atendidos em

determinado dia comparecem à agência no período compreendido

entre 10 horas da manhã e meio-dia; ao chegar à agência, o cliente

recebe uma senha para o posterior atendimento, que corresponde à

sua ordem de chegada, ou seja, o primeiro cliente a chegar à

agência recebe a senha 1, o segundo recebe a senha 2, e assim por

diante; ao meio-dia, quando é encerrada a distribuição de senhas, os

clientes que as receberam começam a ser atendidos, na ordem

estabelecida por elas, ou seja, na ordem de chegada do cliente à

agência, no horário entre 10 horas e meio-dia. Depois que o

atendimento efetivamente começa, o tempo que um cliente espera

para ser atendido é diretamente proporcional ao número de clientes

que chegaram antes dele e inversamente proporcional ao número de

atendentes.

Durante o mês de janeiro de 2014, essa agência trabalhou

diariamente com um quadro de 10 atendentes, que levavam exatos

15 minutos para atender 25 clientes. No dia 30/1/2014, 200 clientes

foram atendidos nessa agência, ao passo que, no dia 31/1/2014, esse

número subiu para 800 clientes. Preocupado com essa situação e

prevendo que a quantidade de clientes que procurariam a agência

no dia 3/2/2014 seria ainda maior, o gerente decidiu que, durante o

mês de fevereiro, o número de atendentes cresceria em 20% em

relação ao número de atendentes de janeiro, assegurando que o

nível de eficiência dos novos atendentes fosse idêntico ao nível dos

que já estavam atuando. Sua decisão foi implementada já em

3/2/2014.

Com base nas informações do texto acima, julgue os itens seguintes.

O tempo de espera do 60.º cliente que compareceu à agência

no dia 3/2/2014 diminuiu em relação ao tempo de espera do 60.º cliente que compareceu à agência no dia 30/1/2014.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Funções, equações e inequações de 1º e de 2º graus, exponenciais e logarítmicas / Conceito, representação gráfica, problemas

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE



Q84.

Em um pequeno município, às x horas de determinado dia, 0 ≤ x ≤ 24, f(x) = 100 × (-x² + 24x + 1) representa a quantidade de

clientes de uma operadora de telefone celular que estavam usando

o telefone.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

Em cada hora, das 7 h às 17 h desse dia, a quantidade de

usuários dessa operadora que estavam usando o celular é maior

ou igual a 12.000.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Sistemas lineares

Fonte: TéCNICO - OPERAçãO DE REDES / SERPRO / 2013 / CESPE

Q85.

Com referência às matrizes X e Y mostradas acima, em que x e y são

números reais adequados, julgue os próximos itens.

Se A for o conjunto dos números reais y para os quais a matriz Y seja inversível e se P for a proposição “y é um número real

e y2 > 6”, então A será o conjunto dos números reais y para os

quais a proposição P é verdadeira.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Análise combinatória e probabilidade / Princípios fundamentais de contagem, arranjos, permutações, combinações, binômio de Newton,

cálculo de probabilidades

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: SECRETáRIO ESCOLAR / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q86.

Cinco mulheres e quatro homens trabalham em um 

escritório. De forma aleatória, uma dessas pessoas será escolhida 

para trabalhar no plantão de atendimento ao público no sábado. 

Em seguida, outra pessoa será escolhida, também aleatoriamente, 

para o plantão no domingo. 

 

 

Considerando que as duas pessoas para os plantões serão 

selecionadas sucessivamente, de forma aleatória e sem reposição, 

julgue os próximos itens.



Se uma mulher tiver sido escolhida para ser a plantonista de

sábado, então a probabilidade de se escolher um homem para

o plantão de domingo é igual a 0,5.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Matemática financeira / Juros simples e compostos: capitalização e descontos

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2014 / CESPE

Q87.

Julgue os itens seguintes, relativos à aplicação da matemática

financeira na atividade contábil.

Se uma duplicata de valor nominal de R$ 6.360 for quitada

dois meses antes de seu vencimento, à taxa de desconto

racional simples de 3% a.m, o valor pago, na data de quitação,

será inferior a R$ 5.950.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Matemática financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q88.

Um cliente contratou um financiamento habitacional no

valor de R$ 420.000,00, para ser amortizado de acordo com o

sistema de amortização constante, em 35 anos, à taxa nominal de

juros compostos de 9% ao ano, com capitalização mensal.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes,

desconsiderando, entre outras, despesas como seguros e taxas de

administração.

A taxa efetiva de juros a ser paga pelo referido cliente é

inferior a 1% ao mês.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Matemática / Matemática financeira / Planos ou sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q89.

Um cliente contratou um financiamento habitacional no

valor de R$ 420.000,00, para ser amortizado de acordo com o

sistema de amortização constante, em 35 anos, à taxa nominal de

juros compostos de 9% ao ano, com capitalização mensal.

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes,

desconsiderando, entre outras, despesas como seguros e taxas de

administração.

O valor da amortização mensal é inferior a R$ 900,00.



• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Matemática financeira / Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2010 / CESPE

Q90.

Julgue os itens a seguir, acerca de custo efetivo, taxas de retorno e

rendas.

Se o custo real efetivo de uma operação financeira for de 15%

e se a taxa de inflação acumulada no período for de 8%, então,

nesse caso, o custo total efetivo dessa operação financeira será

inferior a 24%.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Matemática financeira / Taxas de retorno

Fonte: TECNOLOGISTA PLENO I -TEMA IV/ PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO E COMUNICAçãO / MCTI / 2012 / CESPE

Q91.

Em abril de 2010, um fazendeiro comprou dez bezerros,

pagando, no ato da compra, R$ 500,00 por cada peça. Para

alimentar os animais, alugou uma pastagem cujo custo era de R$ 10,00 ao mês por cabeça. Ao fim de cada ano, o fazendeiro

realizava os pagamentos referentes ao aluguel da pastagem. Ao término do primeiro ano, um bezerro morreu e dois

foram vendidos por R$ 700,00 cada. Desde de então, o pagamento

da pastagem referente a esses três bezerros foi cessado. Nesta

mesma data, foram gastos R$ 200,00 com a vacinação do rebanho. Ao término do segundo ano, os animais remanescentes foram

vendidos por R$ 8.400,00.

Considerando essa situação hipotética e que, nesse período, o

rendimento anual da caderneta de poupança era de 6%, julgue os

próximos itens.

A taxa interna de retorno obtida pelo fazendeiro com o rebanho

foi superior a 16% ao ano.

• CERTO

• ERRADO
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