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Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - DIREITO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO

Q1.

Eu sei, mas não devia

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.

A gente se acostuma a morar em apartamentos

de fundos e a não ter outra vista que não as janelas

ao redor. E, porque não tem vista, logo se acostu-

ma a não olhar para fora. E, porque não olha para

fora, logo se acostuma a não abrir de todo as corti-

nas. E, porque não abre as cortinas, logo se acostu-

ma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se

acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a

amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã so-

bressaltado porque está na hora. A tomar o café cor-

rendo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus

porque não pode perder o tempo da viagem. A comer

sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do tra-

balho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque

está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter

vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre

a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos e

que haja números para os mortos. E, aceitando os

números, aceita não acreditar nas negociações de

paz. E, não acreditando nas negociações de paz,

aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa

duração.

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e

ouvir ao telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as

pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser igno-

rado quando precisava tanto ser visto.

A gente se acostuma a pagar por tudo o que de-

seja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o

dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que

precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do

que as coisas valem. [...] E a procurar mais trabalho,

para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar

nas filas em que se cobra. [...]

A gente se acostuma à poluição. Às salas fe-

chadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro. À luz

artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos le-

vam na luz natural. Às bactérias da água potável. À

contaminação da água do mar. À lenta morte dos rios.

Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo

de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não

colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta.

A gente se acostuma a coisas de mais, para não

sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber,

vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali,

uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente

senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se

a praia está contaminada, a gente molha só os pés e

sua no resto do corpo. [...] E se no fim de semana não

há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda

fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.

A gente se acostuma para não se ralar na aspe-

reza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar

feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e

baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma

para poupar a vida. Que aos poucos se gasta, e que,

gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma.



COLASANTI, Marina. Eu sei, mas não devia.

Rio de Janeiro: Rocco, 1996. p. 9. Adaptado.

No segundo parágrafo do texto, a autora propõe uma relação de causa e efeito para justificar seu ponto de vista sobre o tema abordado a partir do emprego do

conectivo porque, cuja grafia é orientada por seu valor gramatical.

Está também grafado corretamente o que se destaca em:

• A) Sei porquê você chorou ontem.

• B) Não sei o por quê de tanta pressa.

• C) Ele está triste porquê foi transferido.

• D) Não sei o motivo por que ele não veio.

• E) Quero saber porque você não foi à festa.

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q2.

É preciso mudar a mentalidade sobre a Amazônia 

Trabalho no projeto Saúde e Alegria, que come- 

çou com o apoio do BNDES em 1987, e hoje retoma- 

mos uma parceria com o Banco na área de sanea- 

mento, premiada pela Cepal, em Santiago do Chile. 

O tiro que eu daria seria na mudança de mentali- 

dade. O Brasil começaria a entender a Amazônia não 

como um ônus, mas como um bônus. Vivemos neste 

exato momento duas crises. Uma econômica inter- 

nacional, outra ambiental. Apesar de serem duas, a 

solução para a saída de ambas é uma só: pensar um 

novo modelo de desenvolvimento que una a questão 

ambiental à econômica. Sobretudo, que traga alegria, 

saúde, felicidade, com base não apenas no consumo 

desenfreado. 

A questão liga a Amazônia ao mundo não ape- 

nas pelo aspecto da regulação climática, mas tam- 

bém pela motivação na busca de uma solução para 

aquelas duas crises. Temos uma oportunidade única 

— principalmente por ser o Brasil um país que agrega 

a maioria do território amazônico — de construir, a 

partir da Amazônia, um modelo de desenvolvimento 

“2.0” capaz de oferecer respostas em um sentido in- 

verso ao atual. Em lugar de importar um modelo de 

desenvolvimento do Sul, construído em outras bases, 

deveríamos levar adiante algumas iniciativas que po- 

dem ser, até mesmo, replicadas em cidades como 

Rio de Janeiro ou São Paulo. 

Esse seria o tiro ligado à mudança de mentali- 

dade. Às vezes, pensamos na Amazônia como um 

problema, como o escândalo do desmatamento. Ra- 

ramente chegam às regiões Sul e Sudeste ou a Bra- 

sília notícias boas da Amazônia. 

O novo modelo de desenvolvimento — se fos- 

se reduzido a alguns pilares — incluiria, obviamente, 

zerar o desmatamento (já há programas para isso) e 

combater a pobreza, entendendo-se que a solução 

para o meio ambiente passa, necessariamente, pela 

questão social. 

Se analisarmos as áreas que mais desmatam 

hoje no mundo, constataremos que são áreas com 

menor Índice de Desenvolvimento Humano [IDH]. 

Portanto, há uma necessidade premente de se criar 

um ambiente de negócios sustentáveis, com uma 

economia ligada ao meio ambiente. O investidor pre- 

cisa ter segurança de investir, de gerar emprego com 

o mínimo de governança, para que esses negócios



se perpetuem ao longo do tempo. 

Destaco outros pontos, como a política de prote- 

ção e fiscalização. É preciso sair da cultura do ilega- 

lismo e entrar no legalismo. O normal lá é o ilegal. Va- 

mos imaginar que sou do Rio Grande do Sul, sou um 

cara do bem, quero investir em produção madeireira 

na Amazônia. Faço tudo corretamente, plano de ma- 

nejo, obtenho as licenças necessárias, pago encar- 

gos trabalhistas, etc. Vou enfrentar uma concorrên- 

cia desleal, e minha empresa fechará no vermelho. 

Como posso concorrer com 99% dos empreendimen- 

tos, que são ilegais? Ou volto para o Rio Grande do 

Sul ou mudo de lado. Essa é a prática na Amazônia. 

E essa prática precisa acabar. 

Além da necessidade de governança, de gestão 

pública, há a necessidade de políticas que atendam 

ao fator amazônico. Às vezes, acho que o Brasil des- 

conhece a Amazônia. Lido com políticos municipais, 

principalmente nas áreas de saúde e educação. Evi- 

dentemente, não podemos trabalhar com a mesma 

política de municípios como Campinas ou Santarém, 

equivalente ao tamanho da Bélgica. Na Amazônia, há 

comunidades que ficam distantes 20 horas de bar- 

co e são responsabilidade do gestor municipal. Ima- 

ginem um secretário de Saúde tentando cumprir a 

Constituição, o direito do cidadão, com o orçamento 

limitado, numa situação amazônica, com as distân- 

cias amazônicas. 

Outro ponto a ser levado em consideração é o 

ordenamento territorial. Também destaco os aspec- 

tos social e de infraestrutura, as cadeias produtivas, 

o crédito, o fomento e a construção de uma nova eco- 

nomia sobre REDD (do inglês Reducing Emissions 

from Deforestation and Degradation, que significa re- 

duzir emissões provenientes de desflorestamento e 

degradação) e o pagamento de serviços ambientais. 

Em resumo, se começarmos a pensar na Ama- 

zônia como uma oportunidade, acho que consegui- 

remos efetivar soluções em curto espaço de tempo.

SCANNAVINO, Caetano. É preciso mudar a mentalidade sobre

a Amazônia. In: BNDES. Amazônia em debate: oportunidades,

desafi os e soluções. Rio de Janeiro: BNDES, 2010, p. 147-149. Adaptado.

Seguem a mesma regra de acentuação gráfica as seguintes palavras do texto:

• A) também, saúde, econômica.

• B) climática, pública, Bélgica.

• C) áreas, sustentáveis, única.

• D) amazônica, só, bônus.

• E) ônus, até, inglês.

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

Língua Portuguesa / Crase

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q3.

Ciência do esporte – sangue, suor e análises

Na luta para melhorar a performance dos atle- 

tas […], o Comitê Olímpico Brasileiro tem, há dois 

anos, um departamento exclusivamente voltado para 

a Ciência do Esporte. De estudos sobre a fadiga à 

compra de materiais para atletas de ponta, a chave 

do êxito é uma só: o detalhamento personalizado das 

necessidades.



Talento é fundamental. Suor e entrega, nem se 

fala. Mas o caminho para o ouro olímpico nos dias 

atuais passa por conceitos bem mais profundos. Sem 

distinção entre gênios da espécie e reles mortais, a 

máquina humana só atinge o máximo do potencial se 

suas características individuais forem minuciosamen- 

te estudadas. Num universo olímpico em que muitas 

vezes um milésimo de segundo pode separar glória e 

fracasso, entra em campo a Ciência do Esporte. Por- 

que grandes campeões também são moldados atra- 

vés de análises laboratoriais, projetos acadêmicos e 

modernos programas de computador. 

A importância dos estudos científicos cresceu de 

tal forma que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) há 

dois anos criou um departamento exclusivamente de- 

dicado ao tema. [...] 

— Nós trabalhamos para potencializar as chan- 

ces de resultados. O que se define como Ciência do 

Esporte é na verdade uma quantidade ampla de in- 

formações que são trazidas para que técnico e atleta 

possam utilizá-las da melhor maneira possível. Mas 

o líder será sempre o treinador. Ele decide o que é 

melhor para o atleta — ressalta o responsável pela 

gerência de desenvolvimento e projetos especiais, 

que cuida da área de Ciência do Esporte no COB, 

Jorge Bichara. 

A gerência também abrange a coordenação mé- 

dica do comitê. Segundo Bichara, a área de Ciência 

do Esporte está dividida em sete setores: fisiologia, 

bioquímica, nutrição, psicologia, meteorologia, treina- 

mento esportivo e vídeo análise. 

Reposição individualizada 

Na prática, o atleta de alto rendimento pode dis- 

por desde novos equipamentos, que o deixem em 

igualdade de condições de treino com seus principais 

concorrentes, até dados fisiológicos que indicam o 

tipo de reposição ideal a ser feita após a disputa. 

— No futebol feminino, já temos o perfil de des- 

gaste de cada atleta e pudemos desenvolver técnicas 

individuais de recuperação. Algumas precisam beber 

mais água, outras precisam de isotônico — explica 

Sidney Cavalcante, supervisor de Ciência do Esporte 

do comitê. […] 

As Olimpíadas não são laboratório para testes. É 

preciso que todas as inovações, independentemente 

da modalidade, estejam testadas e catalogadas com 

antecedência. Bichara afirma que o trabalho da área 

de Ciências do Esporte nos Jogos pode ser resumida 

em um único conceito: 

— Recuperação. Essa é a palavra-chave. […]

CUNHA, Ary; BERTOLDO, Sanny. Ciência do esporte

– sangue, suor e análises. O Globo, Rio de Janeiro,

25 maio 2012. O Globo Olimpíadas - Ciência a serviço do

esporte, p. 6.

A frase em que o sinal indicativo de crase está usado de acordo com a norma-padrão é:

• A) As determinações do comitê destinam-se àqueles atletas indicados.

• B) Ele se apoderou à bola e saiu correndo.

• C) Ele ajuntou-se à um conjunto de mulheres inteligentes.

• D) Este fato é comum à todo campeonato mundial.

• E) Tenho todas essas contas à pagar.

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

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

Fonte: PROFISSIONAL BáSICO - ADMINISTRAçãO / BNDES / 2011 / CESGRANRIO



Q4.

A REDESCOBERTA DO BRASIL

Na segunda metade do século XVI, quando o

rei D. Manoel, o capitão-mor Pedro Álvares Cabral

e o escrivão Pero Vaz de Caminha já estavam mor-

tos havia mais de duas décadas, começaria a surgir

em Lisboa a tese de que o Brasil fora descoberto por

acaso. Tal teoria foi obra dos cronistas e historiadores

oficiais da corte. [...]

Embora narrassem fatos ocorridos havia apenas

meio século e tivessem acesso aos arquivos oficiais,

os cronistas reais descreveram o descobrimento do

Brasil com base na chamada Relação do Piloto Anô-

nimo. A questão intrigante é que em nenhum momen-

to o “piloto anônimo” faz menção à tempestade que,

segundo os cronistas reais, teria feito Cabral “des-

viar-se” de sua rota. Embora a carta de Caminha não

tenha servido de fonte para os textos redigidos pelos

cronistas oficiais do reino, esse documento também

não se refere a tormenta alguma. Pelo contrário:

mesmo quando narra o desaparecimento da nau de

Vasco de Ataíde, ocorrido duas semanas depois da

partida de Lisboa, Caminha afirma categoricamente

que esse navio sumiu “sem que houvesse tempo for-

te ou contrário para poder ser”.

Na verdade, a leitura atenta da carta de Caminha

e da Relação do Piloto Anônimo parece revelar que

tudo na viagem de Cabral decorreu na mais absoluta

normalidade e que a abertura de seu rumo para oeste

foi proposital. De fato, é difícil supor que a frota pu-

desse ter-se desviado “por acaso” de sua rota quando

se sabe – a partir das medições astronômicas feitas

por Mestre João – que os pilotos de Cabral julgavam

estar ainda mais a oeste do que de fato estavam. [...]

Reescrevendo a História

Mais de 300 anos seriam necessários até que

alguns dos episódios que cercavam o descobrimento

do Brasil pudessem começar a ser, eles próprios, re-

descobertos. O primeiro passo foi o ressurgimento da

carta escrita por Pero Vaz de Caminha – que por qua-

se três séculos estivera perdida em arquivos empo-

eirados. [...] O documento foi publicado pela primei-

ra vez em 1817, pelo padre Aires do Casal, no livro

Corografia Brazílica. Ainda assim, a versão lançada

por Aires do Casal era deficiente e incompleta [...].

A “redescoberta” do Brasil teria que aguardar mais

algumas décadas.

Não por coincidência, ela se iniciou no auge do

Segundo Reinado. Foi nesse período cheio de glórias

que o país, enriquecido pelo café, voltou os olhos para

a própria história. Por determinação de D. Pedro II, o

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (fundado

em 1838) foi incumbido de desvendar os mistérios

que cercavam o descobrimento do Brasil. [...]

Ainda assim, a teoria da intencionalidade [...] e a

tese da descoberta casual [...] não puderam, e talvez

jamais possam, ser definitivamente comprovadas.

Por mais profundas e detalhadas que sejam as aná-

lises feitas sobre os três únicos documentos originais

relativos à viagem (as cartas de Pero Vaz de Cami-

nha, do Mestre João e do “piloto anônimo”), elas não

são suficientes para provar se o descobrimento de

Cabral obedeceu a um plano preestabelecido ou se

foi meramente casual.



BUENO, Eduardo. A Viagem do Descobrimento. Rio de Janeiro:

Objetiva, 1998. (Coleção Terra Brasilis, v. 1). p. 127-130. Adaptado.

A sentença em que o verbo está corretamente flexionado de acordo com a norma-padrão, sem provocar contradição de significado, é:

• A) O acaso ou a intencionalidade foi a causa da descoberta do Brasil.

• B) Haviam 60% de possibilidades de o Brasil ter sido descoberto por acaso.

• C) Eu e vocês acreditam na descoberta casual do nosso país.

• D) Não gastava a corte tempo com as preocupações que ocupava os historiadores.

• E) Devem haver mais evidências para a tese de descoberta casual do Brasil.

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes e palavras

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

Q5.

É preciso mudar a mentalidade sobre a Amazônia 

Trabalho no projeto Saúde e Alegria, que come- 

çou com o apoio do BNDES em 1987, e hoje retoma- 

mos uma parceria com o Banco na área de sanea- 

mento, premiada pela Cepal, em Santiago do Chile. 

O tiro que eu daria seria na mudança de mentali- 

dade. O Brasil começaria a entender a Amazônia não 

como um ônus, mas como um bônus. Vivemos neste 

exato momento duas crises. Uma econômica inter- 

nacional, outra ambiental. Apesar de serem duas, a 

solução para a saída de ambas é uma só: pensar um 

novo modelo de desenvolvimento que una a questão 

ambiental à econômica. Sobretudo, que traga alegria, 

saúde, felicidade, com base não apenas no consumo 

desenfreado. 

A questão liga a Amazônia ao mundo não ape- 

nas pelo aspecto da regulação climática, mas tam- 

bém pela motivação na busca de uma solução para 

aquelas duas crises. Temos uma oportunidade única 

— principalmente por ser o Brasil um país que agrega 

a maioria do território amazônico — de construir, a 

partir da Amazônia, um modelo de desenvolvimento 

“2.0” capaz de oferecer respostas em um sentido in- 

verso ao atual. Em lugar de importar um modelo de 

desenvolvimento do Sul, construído em outras bases, 

deveríamos levar adiante algumas iniciativas que po- 

dem ser, até mesmo, replicadas em cidades como 

Rio de Janeiro ou São Paulo. 

Esse seria o tiro ligado à mudança de mentali- 

dade. Às vezes, pensamos na Amazônia como um 

problema, como o escândalo do desmatamento. Ra- 

ramente chegam às regiões Sul e Sudeste ou a Bra- 

sília notícias boas da Amazônia. 

O novo modelo de desenvolvimento — se fos- 

se reduzido a alguns pilares — incluiria, obviamente, 

zerar o desmatamento (já há programas para isso) e 

combater a pobreza, entendendo-se que a solução 

para o meio ambiente passa, necessariamente, pela 

questão social. 

Se analisarmos as áreas que mais desmatam 

hoje no mundo, constataremos que são áreas com 

menor Índice de Desenvolvimento Humano [IDH]. 

Portanto, há uma necessidade premente de se criar 

um ambiente de negócios sustentáveis, com uma 

economia ligada ao meio ambiente. O investidor pre- 

cisa ter segurança de investir, de gerar emprego com 

o mínimo de governança, para que esses negócios 

se perpetuem ao longo do tempo. 

Destaco outros pontos, como a política de prote-



ção e fiscalização. É preciso sair da cultura do ilega- 

lismo e entrar no legalismo. O normal lá é o ilegal. Va- 

mos imaginar que sou do Rio Grande do Sul, sou um 

cara do bem, quero investir em produção madeireira 

na Amazônia. Faço tudo corretamente, plano de ma- 

nejo, obtenho as licenças necessárias, pago encar- 

gos trabalhistas, etc. Vou enfrentar uma concorrên- 

cia desleal, e minha empresa fechará no vermelho. 

Como posso concorrer com 99% dos empreendimen- 

tos, que são ilegais? Ou volto para o Rio Grande do 

Sul ou mudo de lado. Essa é a prática na Amazônia. 

E essa prática precisa acabar. 

Além da necessidade de governança, de gestão 

pública, há a necessidade de políticas que atendam 

ao fator amazônico. Às vezes, acho que o Brasil des- 

conhece a Amazônia. Lido com políticos municipais, 

principalmente nas áreas de saúde e educação. Evi- 

dentemente, não podemos trabalhar com a mesma 

política de municípios como Campinas ou Santarém, 

equivalente ao tamanho da Bélgica. Na Amazônia, há 

comunidades que ficam distantes 20 horas de bar- 

co e são responsabilidade do gestor municipal. Ima- 

ginem um secretário de Saúde tentando cumprir a 

Constituição, o direito do cidadão, com o orçamento 

limitado, numa situação amazônica, com as distân- 

cias amazônicas. 

Outro ponto a ser levado em consideração é o 

ordenamento territorial. Também destaco os aspec- 

tos social e de infraestrutura, as cadeias produtivas, 

o crédito, o fomento e a construção de uma nova eco- 

nomia sobre REDD (do inglês Reducing Emissions 

from Deforestation and Degradation, que significa re- 

duzir emissões provenientes de desflorestamento e 

degradação) e o pagamento de serviços ambientais. 

Em resumo, se começarmos a pensar na Ama- 

zônia como uma oportunidade, acho que consegui- 

remos efetivar soluções em curto espaço de tempo.

SCANNAVINO, Caetano. É preciso mudar a mentalidade sobre

a Amazônia. In: BNDES. Amazônia em debate: oportunidades,

desafi os e soluções. Rio de Janeiro: BNDES, 2010, p. 147-149. Adaptado.

Está substituído pelo pronome adequado, de acordo com a norma-padrão, o termo destacado na seguinte passagem do texto:

• A) “que começou com o apoio do BNDES” (■. 1-2) – começou-o.

• B) “começaria a entender a Amazônia” (■. 6) – entender-lhe.

• C) “pensar um novo modelo” (■. 10-11) – pensar-lhe.

• D) “A questão liga a Amazônia” (■. 15) – liga-a.

• E) “Às vezes, pensamos na Amazônia” (■. 29) – pensamo-la.

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

Língua Portuguesa / Emprego de tempo e modo verbais

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

Q6.

É preciso mudar a mentalidade sobre a Amazônia 

Trabalho no projeto Saúde e Alegria, que come- 

çou com o apoio do BNDES em 1987, e hoje retoma- 

mos uma parceria com o Banco na área de sanea- 

mento, premiada pela Cepal, em Santiago do Chile. 

O tiro que eu daria seria na mudança de mentali- 

dade. O Brasil começaria a entender a Amazônia não 

como um ônus, mas como um bônus. Vivemos neste 

exato momento duas crises. Uma econômica inter- 

nacional, outra ambiental. Apesar de serem duas, a



solução para a saída de ambas é uma só: pensar um 

novo modelo de desenvolvimento que una a questão 

ambiental à econômica. Sobretudo, que traga alegria, 

saúde, felicidade, com base não apenas no consumo 

desenfreado. 

A questão liga a Amazônia ao mundo não ape- 

nas pelo aspecto da regulação climática, mas tam- 

bém pela motivação na busca de uma solução para 

aquelas duas crises. Temos uma oportunidade única 

— principalmente por ser o Brasil um país que agrega 

a maioria do território amazônico — de construir, a 

partir da Amazônia, um modelo de desenvolvimento 

“2.0” capaz de oferecer respostas em um sentido in- 

verso ao atual. Em lugar de importar um modelo de 

desenvolvimento do Sul, construído em outras bases, 

deveríamos levar adiante algumas iniciativas que po- 

dem ser, até mesmo, replicadas em cidades como 

Rio de Janeiro ou São Paulo. 

Esse seria o tiro ligado à mudança de mentali- 

dade. Às vezes, pensamos na Amazônia como um 

problema, como o escândalo do desmatamento. Ra- 

ramente chegam às regiões Sul e Sudeste ou a Bra- 

sília notícias boas da Amazônia. 

O novo modelo de desenvolvimento — se fos- 

se reduzido a alguns pilares — incluiria, obviamente, 

zerar o desmatamento (já há programas para isso) e 

combater a pobreza, entendendo-se que a solução 

para o meio ambiente passa, necessariamente, pela 

questão social. 

Se analisarmos as áreas que mais desmatam 

hoje no mundo, constataremos que são áreas com 

menor Índice de Desenvolvimento Humano [IDH]. 

Portanto, há uma necessidade premente de se criar 

um ambiente de negócios sustentáveis, com uma 

economia ligada ao meio ambiente. O investidor pre- 

cisa ter segurança de investir, de gerar emprego com 

o mínimo de governança, para que esses negócios 

se perpetuem ao longo do tempo. 

Destaco outros pontos, como a política de prote- 

ção e fiscalização. É preciso sair da cultura do ilega- 

lismo e entrar no legalismo. O normal lá é o ilegal. Va- 

mos imaginar que sou do Rio Grande do Sul, sou um 

cara do bem, quero investir em produção madeireira 

na Amazônia. Faço tudo corretamente, plano de ma- 

nejo, obtenho as licenças necessárias, pago encar- 

gos trabalhistas, etc. Vou enfrentar uma concorrên- 

cia desleal, e minha empresa fechará no vermelho. 

Como posso concorrer com 99% dos empreendimen- 

tos, que são ilegais? Ou volto para o Rio Grande do 

Sul ou mudo de lado. Essa é a prática na Amazônia. 

E essa prática precisa acabar. 

Além da necessidade de governança, de gestão 

pública, há a necessidade de políticas que atendam 

ao fator amazônico. Às vezes, acho que o Brasil des- 

conhece a Amazônia. Lido com políticos municipais, 

principalmente nas áreas de saúde e educação. Evi- 

dentemente, não podemos trabalhar com a mesma 

política de municípios como Campinas ou Santarém, 

equivalente ao tamanho da Bélgica. Na Amazônia, há 

comunidades que ficam distantes 20 horas de bar- 

co e são responsabilidade do gestor municipal. Ima- 

ginem um secretário de Saúde tentando cumprir a 

Constituição, o direito do cidadão, com o orçamento 

limitado, numa situação amazônica, com as distân- 

cias amazônicas. 

Outro ponto a ser levado em consideração é o 

ordenamento territorial. Também destaco os aspec- 

tos social e de infraestrutura, as cadeias produtivas, 

o crédito, o fomento e a construção de uma nova eco- 



nomia sobre REDD (do inglês Reducing Emissions 

from Deforestation and Degradation, que significa re- 

duzir emissões provenientes de desflorestamento e 

degradação) e o pagamento de serviços ambientais. 

Em resumo, se começarmos a pensar na Ama- 

zônia como uma oportunidade, acho que consegui- 

remos efetivar soluções em curto espaço de tempo.

SCANNAVINO, Caetano. É preciso mudar a mentalidade sobre

a Amazônia. In: BNDES. Amazônia em debate: oportunidades,

desafi os e soluções. Rio de Janeiro: BNDES, 2010, p. 147-149. Adaptado.

Palavras como regulação e emissão, embora provenham igualmente de verbos (regular; emitir), apresentam uma divergência de grafia em sua terminação. É

grafada com - ção a palavra criada a partir do verbo

• A) omitir.

• B) competir.

• C) permitir.

• D) conceder.

• E) converter.

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

Língua Portuguesa / Vozes verbais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q7.

Ciência do esporte – sangue, suor e análises

Na luta para melhorar a performance dos atle- 

tas […], o Comitê Olímpico Brasileiro tem, há dois 

anos, um departamento exclusivamente voltado para 

a Ciência do Esporte. De estudos sobre a fadiga à 

compra de materiais para atletas de ponta, a chave 

do êxito é uma só: o detalhamento personalizado das 

necessidades. 

Talento é fundamental. Suor e entrega, nem se 

fala. Mas o caminho para o ouro olímpico nos dias 

atuais passa por conceitos bem mais profundos. Sem 

distinção entre gênios da espécie e reles mortais, a 

máquina humana só atinge o máximo do potencial se 

suas características individuais forem minuciosamen- 

te estudadas. Num universo olímpico em que muitas 

vezes um milésimo de segundo pode separar glória e 

fracasso, entra em campo a Ciência do Esporte. Por- 

que grandes campeões também são moldados atra- 

vés de análises laboratoriais, projetos acadêmicos e 

modernos programas de computador. 

A importância dos estudos científicos cresceu de 

tal forma que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) há 

dois anos criou um departamento exclusivamente de- 

dicado ao tema. [...] 

— Nós trabalhamos para potencializar as chan- 

ces de resultados. O que se define como Ciência do 

Esporte é na verdade uma quantidade ampla de in- 

formações que são trazidas para que técnico e atleta 

possam utilizá-las da melhor maneira possível. Mas 

o líder será sempre o treinador. Ele decide o que é 

melhor para o atleta — ressalta o responsável pela 

gerência de desenvolvimento e projetos especiais, 

que cuida da área de Ciência do Esporte no COB, 

Jorge Bichara. 

A gerência também abrange a coordenação mé- 

dica do comitê. Segundo Bichara, a área de Ciência 

do Esporte está dividida em sete setores: fisiologia, 

bioquímica, nutrição, psicologia, meteorologia, treina- 

mento esportivo e vídeo análise.



Reposição individualizada 

Na prática, o atleta de alto rendimento pode dis- 

por desde novos equipamentos, que o deixem em 

igualdade de condições de treino com seus principais 

concorrentes, até dados fisiológicos que indicam o 

tipo de reposição ideal a ser feita após a disputa. 

— No futebol feminino, já temos o perfil de des- 

gaste de cada atleta e pudemos desenvolver técnicas 

individuais de recuperação. Algumas precisam beber 

mais água, outras precisam de isotônico — explica 

Sidney Cavalcante, supervisor de Ciência do Esporte 

do comitê. […] 

As Olimpíadas não são laboratório para testes. É 

preciso que todas as inovações, independentemente 

da modalidade, estejam testadas e catalogadas com 

antecedência. Bichara afirma que o trabalho da área 

de Ciências do Esporte nos Jogos pode ser resumida 

em um único conceito: 

— Recuperação. Essa é a palavra-chave. […]

CUNHA, Ary; BERTOLDO, Sanny. Ciência do esporte

– sangue, suor e análises. O Globo, Rio de Janeiro,

25 maio 2012. O Globo Olimpíadas - Ciência a serviço do

esporte, p. 6.

O texto traz inúmeros exemplos de voz passiva.

Que trecho, ao contrário, traz a forma verbal na voz ativa?

• A) “forem minuciosamente estudadas” (■. 13-14).

• B) “também são moldados” (■. 17).

• C) “que são trazidas” (■. 27).

• D) “pode dispor” (■. 40-41).

• E) “a ser feita” (■. 44).

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

Língua Portuguesa / Concordância verbal e nominal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q8.

Em qual frase a concordância se faz de acordo com a norma-padrão?

• A) Para um bom desempenho, são necessárias dedicação, talento e entusiasmo.

• B) Na competição, um e outro nadador brasileiro chegaram ao pódio.

• C) No futebol assistimos a jogadas as mais belas possível.

• D) O treinador entregou as fichas de inscrição anexo aos documentos.

• E) Dado as tecnologias disponíveis, hoje ficou mais fácil conhecer um atleta.

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS JúNIOR - ENGENHARIA DE SOFTWARE / PETROBRAS / 2012 / CESGRANRIO

Q9.

Texto I

O gigolô das palavras

Quatro ou cinco grupos diferentes de alunos 

do Farroupilha estiveram lá em casa numa mesma 

missão, designada por seu professor de Português: 

saber se eu considerava o estudo da Gramática indis- 

pensável para aprender e usar a nossa ou qualquer 

outra língua. Suspeitei de saída que o tal professor



lia esta coluna, se descabelava diariamente com 

suas afrontas às leis da língua, e aproveitava aque- 

la oportunidade para me desmascarar. Já estava até 

preparando, às pressas, minha defesa (“Culpa da re- 

visão! Culpa da revisão!”). Mas os alunos desfizeram 

o equívoco antes que ele se criasse. Eles mesmos 

tinham escolhido os nomes a serem entrevistados. 

Vocês têm certeza que não pegaram o Veríssimo er- 

rado? Não. Então vamos em frente. 

Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, 

é um meio de comunicação e que deve ser julgada 

exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras 

básicas da Gramática, para evitar os vexames mais 

gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma 

questão de uso, não de princípios. Escrever bem é es- 

crever claro, não necessariamente certo. Por exemplo: 

dizer “escrever claro” não é certo, mas é claro, certo? 

O importante é comunicar. (E quando possível surpre- 

ender, iluminar, divertir, mover… Mas aí entramos na 

área do talento, que também não tem nada a ver com 

Gramática.) A Gramática é o esqueleto da língua. [...] 

É o esqueleto que nos traz de pé, mas ele não informa 

nada, como a Gramática é a estrutura da língua, mas 

sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias con- 

versam entre si em Gramática pura. 

Claro que eu não disse isso tudo para meus en- 

trevistadores. E adverti que minha implicância com 

a Gramática na certa se devia à minha pouca inti- 

midade com ela. Sempre fui péssimo em Português. 

Mas – isso eu disse – vejam vocês, a intimidade com 

a Gramática é tão dispensável que eu ganho a vida 

escrevendo, apesar da minha total inocência na ma- 

téria. Sou um gigolô das palavras. Vivo às suas cus- 

tas. E tenho com elas exemplar conduta de um cáften 

profissional. Abuso delas. Só uso as que eu conheço, 

as desconhecidas são perigosas e potencialmente 

traiçoeiras. Exijo submissão. Não raro, peço delas 

flexões inomináveis para satisfazer um gosto pas- 

sageiro. Maltrato-as, sem dúvida. E jamais me deixo 

dominar por elas. [...] 

Um escritor que passasse a respeitar a intimida- 

de gramatical das suas palavras seria tão ineficiente 

quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu plantel.

VERISSIMO, Luis Fernando. O gigolô das palavras. In: LUFT, Cel-

so Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção de língua

materna e seu ensino. Porto Alegre: L&PM, 1985. p. 36. Adaptado.

Texto II

Aula de português

A linguagem

na ponta da língua,

tão fácil de falar

e de entender.

A linguagem

na superfície estrelada de letras,

sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,

e vai desmatando

o amazonas de minha ignorância.

Figuras de gramática, equipáticas,

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.

Já esqueci a língua em que comia,

em que pedia para ir lá fora,

em que levava e dava pontapé,

a língua, breve língua entrecortada

do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério.



ANDRADE, Carlos Drummond de. Aula de português.

In: Reunião: 10 livros de poesia. Rio de Janeiro: José

Olympio Editora, 1974. p. 81.

Segundo diria o Professor Carlos Góis, mencionado no Texto II, a frase cuja regência do verbo respeita a norma-padrão é:

• A) Esquecemo-nos daquelas regras gramaticais.

• B) Os professores avisaram aos alunos da prova.

• C) Deve-se obedecer o português padrão.

• D) Assistimos uma aula brilhante.

• E) Todos aspiram o término do curso.

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

Língua Portuguesa / Análise Sintática: coordenação e subordinação

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q10.

Ciência do esporte – sangue, suor e análises

Na luta para melhorar a performance dos atle- 

tas […], o Comitê Olímpico Brasileiro tem, há dois 

anos, um departamento exclusivamente voltado para 

a Ciência do Esporte. De estudos sobre a fadiga à 

compra de materiais para atletas de ponta, a chave 

do êxito é uma só: o detalhamento personalizado das 

necessidades. 

Talento é fundamental. Suor e entrega, nem se 

fala. Mas o caminho para o ouro olímpico nos dias 

atuais passa por conceitos bem mais profundos. Sem 

distinção entre gênios da espécie e reles mortais, a 

máquina humana só atinge o máximo do potencial se 

suas características individuais forem minuciosamen- 

te estudadas. Num universo olímpico em que muitas 

vezes um milésimo de segundo pode separar glória e 

fracasso, entra em campo a Ciência do Esporte. Por- 

que grandes campeões também são moldados atra- 

vés de análises laboratoriais, projetos acadêmicos e 

modernos programas de computador. 

A importância dos estudos científicos cresceu de 

tal forma que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) há 

dois anos criou um departamento exclusivamente de- 

dicado ao tema. [...] 

— Nós trabalhamos para potencializar as chan- 

ces de resultados. O que se define como Ciência do 

Esporte é na verdade uma quantidade ampla de in- 

formações que são trazidas para que técnico e atleta 

possam utilizá-las da melhor maneira possível. Mas 

o líder será sempre o treinador. Ele decide o que é 

melhor para o atleta — ressalta o responsável pela 

gerência de desenvolvimento e projetos especiais, 

que cuida da área de Ciência do Esporte no COB, 

Jorge Bichara. 

A gerência também abrange a coordenação mé- 

dica do comitê. Segundo Bichara, a área de Ciência 

do Esporte está dividida em sete setores: fisiologia, 

bioquímica, nutrição, psicologia, meteorologia, treina- 

mento esportivo e vídeo análise. 

Reposição individualizada 

Na prática, o atleta de alto rendimento pode dis- 

por desde novos equipamentos, que o deixem em 

igualdade de condições de treino com seus principais 

concorrentes, até dados fisiológicos que indicam o 

tipo de reposição ideal a ser feita após a disputa. 

— No futebol feminino, já temos o perfil de des- 

gaste de cada atleta e pudemos desenvolver técnicas



individuais de recuperação. Algumas precisam beber 

mais água, outras precisam de isotônico — explica 

Sidney Cavalcante, supervisor de Ciência do Esporte 

do comitê. […] 

As Olimpíadas não são laboratório para testes. É 

preciso que todas as inovações, independentemente 

da modalidade, estejam testadas e catalogadas com 

antecedência. Bichara afirma que o trabalho da área 

de Ciências do Esporte nos Jogos pode ser resumida 

em um único conceito: 

— Recuperação. Essa é a palavra-chave. […]

CUNHA, Ary; BERTOLDO, Sanny. Ciência do esporte

– sangue, suor e análises. O Globo, Rio de Janeiro,

25 maio 2012. O Globo Olimpíadas - Ciência a serviço do

esporte, p. 6.

Faz o plural como palavra-chave, com dupla possibilidade de flexão, o composto

• A) lugar-comum.

• B) guarda-roupa.

• C) aço-liga.

• D) amor-perfeito.

• E) abaixo-assinado.

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q11.

Ciência do esporte – sangue, suor e análises

Na luta para melhorar a performance dos atle- 

tas […], o Comitê Olímpico Brasileiro tem, há dois 

anos, um departamento exclusivamente voltado para 

a Ciência do Esporte. De estudos sobre a fadiga à 

compra de materiais para atletas de ponta, a chave 

do êxito é uma só: o detalhamento personalizado das 

necessidades. 

Talento é fundamental. Suor e entrega, nem se 

fala. Mas o caminho para o ouro olímpico nos dias 

atuais passa por conceitos bem mais profundos. Sem 

distinção entre gênios da espécie e reles mortais, a 

máquina humana só atinge o máximo do potencial se 

suas características individuais forem minuciosamen- 

te estudadas. Num universo olímpico em que muitas 

vezes um milésimo de segundo pode separar glória e 

fracasso, entra em campo a Ciência do Esporte. Por- 

que grandes campeões também são moldados atra- 

vés de análises laboratoriais, projetos acadêmicos e 

modernos programas de computador. 

A importância dos estudos científicos cresceu de 

tal forma que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) há 

dois anos criou um departamento exclusivamente de- 

dicado ao tema. [...] 

— Nós trabalhamos para potencializar as chan- 

ces de resultados. O que se define como Ciência do 

Esporte é na verdade uma quantidade ampla de in- 

formações que são trazidas para que técnico e atleta 

possam utilizá-las da melhor maneira possível. Mas 

o líder será sempre o treinador. Ele decide o que é 

melhor para o atleta — ressalta o responsável pela 

gerência de desenvolvimento e projetos especiais, 

que cuida da área de Ciência do Esporte no COB, 

Jorge Bichara. 

A gerência também abrange a coordenação mé-



dica do comitê. Segundo Bichara, a área de Ciência 

do Esporte está dividida em sete setores: fisiologia, 

bioquímica, nutrição, psicologia, meteorologia, treina- 

mento esportivo e vídeo análise. 

Reposição individualizada 

Na prática, o atleta de alto rendimento pode dis- 

por desde novos equipamentos, que o deixem em 

igualdade de condições de treino com seus principais 

concorrentes, até dados fisiológicos que indicam o 

tipo de reposição ideal a ser feita após a disputa. 

— No futebol feminino, já temos o perfil de des- 

gaste de cada atleta e pudemos desenvolver técnicas 

individuais de recuperação. Algumas precisam beber 

mais água, outras precisam de isotônico — explica 

Sidney Cavalcante, supervisor de Ciência do Esporte 

do comitê. […] 

As Olimpíadas não são laboratório para testes. É 

preciso que todas as inovações, independentemente 

da modalidade, estejam testadas e catalogadas com 

antecedência. Bichara afirma que o trabalho da área 

de Ciências do Esporte nos Jogos pode ser resumida 

em um único conceito: 

— Recuperação. Essa é a palavra-chave. […]

CUNHA, Ary; BERTOLDO, Sanny. Ciência do esporte

– sangue, suor e análises. O Globo, Rio de Janeiro,

25 maio 2012. O Globo Olimpíadas - Ciência a serviço do

esporte, p. 6.

Dentre os trechos destacados, em qual deles o sinal de pontuação pode ser substituído por ponto e vírgula, sem alteração do sentido original do texto?

• A) “Talento é fundamental. Suor e entrega” (■. 8).

• B) “Suor e entrega, nem se fala” (■. 8-9).

• C) “melhor para o atleta – ressalta o responsável pela gerência” (■. 30-31).

• D) “dividida em sete setores: fisiologia” (■. 36).

• E) “No futebol feminino, já temos o perfil de desgaste” (■. 45-46).

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

Língua Portuguesa / Interpretação de texto

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

Q12.

É preciso mudar a mentalidade sobre a Amazônia 

Trabalho no projeto Saúde e Alegria, que come- 

çou com o apoio do BNDES em 1987, e hoje retoma- 

mos uma parceria com o Banco na área de sanea- 

mento, premiada pela Cepal, em Santiago do Chile. 

O tiro que eu daria seria na mudança de mentali- 

dade. O Brasil começaria a entender a Amazônia não 

como um ônus, mas como um bônus. Vivemos neste 

exato momento duas crises. Uma econômica inter- 

nacional, outra ambiental. Apesar de serem duas, a 

solução para a saída de ambas é uma só: pensar um 

novo modelo de desenvolvimento que una a questão 

ambiental à econômica. Sobretudo, que traga alegria, 

saúde, felicidade, com base não apenas no consumo 

desenfreado. 

A questão liga a Amazônia ao mundo não ape- 

nas pelo aspecto da regulação climática, mas tam- 

bém pela motivação na busca de uma solução para 

aquelas duas crises. Temos uma oportunidade única 

— principalmente por ser o Brasil um país que agrega 

a maioria do território amazônico — de construir, a 

partir da Amazônia, um modelo de desenvolvimento 

“2.0” capaz de oferecer respostas em um sentido in-



verso ao atual. Em lugar de importar um modelo de 

desenvolvimento do Sul, construído em outras bases, 

deveríamos levar adiante algumas iniciativas que po- 

dem ser, até mesmo, replicadas em cidades como 

Rio de Janeiro ou São Paulo. 

Esse seria o tiro ligado à mudança de mentali- 

dade. Às vezes, pensamos na Amazônia como um 

problema, como o escândalo do desmatamento. Ra- 

ramente chegam às regiões Sul e Sudeste ou a Bra- 

sília notícias boas da Amazônia. 

O novo modelo de desenvolvimento — se fos- 

se reduzido a alguns pilares — incluiria, obviamente, 

zerar o desmatamento (já há programas para isso) e 

combater a pobreza, entendendo-se que a solução 

para o meio ambiente passa, necessariamente, pela 

questão social. 

Se analisarmos as áreas que mais desmatam 

hoje no mundo, constataremos que são áreas com 

menor Índice de Desenvolvimento Humano [IDH]. 

Portanto, há uma necessidade premente de se criar 

um ambiente de negócios sustentáveis, com uma 

economia ligada ao meio ambiente. O investidor pre- 

cisa ter segurança de investir, de gerar emprego com 

o mínimo de governança, para que esses negócios 

se perpetuem ao longo do tempo. 

Destaco outros pontos, como a política de prote- 

ção e fiscalização. É preciso sair da cultura do ilega- 

lismo e entrar no legalismo. O normal lá é o ilegal. Va- 

mos imaginar que sou do Rio Grande do Sul, sou um 

cara do bem, quero investir em produção madeireira 

na Amazônia. Faço tudo corretamente, plano de ma- 

nejo, obtenho as licenças necessárias, pago encar- 

gos trabalhistas, etc. Vou enfrentar uma concorrên- 

cia desleal, e minha empresa fechará no vermelho. 

Como posso concorrer com 99% dos empreendimen- 

tos, que são ilegais? Ou volto para o Rio Grande do 

Sul ou mudo de lado. Essa é a prática na Amazônia. 

E essa prática precisa acabar. 

Além da necessidade de governança, de gestão 

pública, há a necessidade de políticas que atendam 

ao fator amazônico. Às vezes, acho que o Brasil des- 

conhece a Amazônia. Lido com políticos municipais, 

principalmente nas áreas de saúde e educação. Evi- 

dentemente, não podemos trabalhar com a mesma 

política de municípios como Campinas ou Santarém, 

equivalente ao tamanho da Bélgica. Na Amazônia, há 

comunidades que ficam distantes 20 horas de bar- 

co e são responsabilidade do gestor municipal. Ima- 

ginem um secretário de Saúde tentando cumprir a 

Constituição, o direito do cidadão, com o orçamento 

limitado, numa situação amazônica, com as distân- 

cias amazônicas. 

Outro ponto a ser levado em consideração é o 

ordenamento territorial. Também destaco os aspec- 

tos social e de infraestrutura, as cadeias produtivas, 

o crédito, o fomento e a construção de uma nova eco- 

nomia sobre REDD (do inglês Reducing Emissions 

from Deforestation and Degradation, que significa re- 

duzir emissões provenientes de desflorestamento e 

degradação) e o pagamento de serviços ambientais. 

Em resumo, se começarmos a pensar na Ama- 

zônia como uma oportunidade, acho que consegui- 

remos efetivar soluções em curto espaço de tempo.

SCANNAVINO, Caetano. É preciso mudar a mentalidade sobre

a Amazônia. In: BNDES. Amazônia em debate: oportunidades,

desafi os e soluções. Rio de Janeiro: BNDES, 2010, p. 147-149. Adaptado.



O texto busca refletir acerca de um novo modelo de desenvolvimento.

Nesse sentido, seu autor conclui que

• A) a ilegalidade é prática anormal no que diz respeito a questões relacionadas às madeireiras.

• B) o trabalho na legalidade na Amazônia não compensa; é melhor ficar na ilegalidade.

• C) o investidor deve abrir mão da produção madeireira na Amazônia, pois é muito complicada.

• D) a política de fiscalização e de produção se caracteriza por apresentar, predominantemente, práticas lícitas.

• E) a prática da ilegalidade, no que concerne à produção madeireira, deve ser suprimida.
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Better Education Quality Needed

Formal education and skills aren’t connecting in Latin 

America. 

 

By Gabriel Sanchez Zinny 

 

Education advocates in Latin America have 

long pushed for expanded access for all students. 

Indeed, access has improved, with secondary school 

completion rates climbing from 30 to 50 percent over 

the past two decades. However, there is a growing 

realization that greater access alone will do little good 

without higher quality. 

Business leaders, in particular, have argued that 

there is a profound disconnect between what schools 

are teaching and what is actually required for a worker 

to succeed in a globalized, innovation-driven, and 

knowledge-based modern economy. “There are very 

talented people in the region. All they need is a chance 

to develop,” says Felipe Vergara, co-founder of 

Lumni, a company that invests in students’ education 

in exchange for a fixed portion of the income they will 

go on to receive with their improved career path. 

At the same time that the private sector is 

beginning to take matters into its own hands, a new 

report from a team of Inter-American Development 

Bank education researchers, led by Marina Bassi and 

Jaime Vargas, has shed new light on the failures of 

Latin American education systems to prepare students 

for the job market. Entitled “Disconnected: Skills, 

Education and Employment in Latin America”, the 

report uses surveys of both students and employers 

across the region to understand why and how this gap 

in skills is occurring. 

The results are surprising. While access has 

increased, in two other critical areas - quality and 

relevance - there has been little to no progress, leaving 

students unprepared for the demands of the modern 

workplace. The employers surveyed all pointed to the 

importance of what are known as “socio-emotional 

skills”, in contrast to traditional cognitive skills such 

as literacy and basic mathematics. Socio-emotional 

skills relate to personality, and include punctuality, 

politeness, work ethics, responsibility, empathy, and 

adaptability, and are especially critical for workers 

and managers in a globalized economy defined by its 

unpredictability and dynamism. 

While high costs are certainly playing a role, it is 

clear that addressing the skills gap in Latin America



will require a multifaceted approach. As the authors 

of “Disconnected” argue, schools must find ways to 

become more engaged with the productive economy 

that surrounds them, and improve their ability to instill 

and evaluate the type of skills that the private sector is 

looking for. This effort should go beyond increasing the 

access and completion of secondary school. It should 

involve more research, better teacher recruitment 

and evaluation, and incentives for developing socio- 

emotional skills. 

Companies have a strong role to play, and some 

of them are just not giving up. As Juan Iramain, Vice 

President of Public Affairs and Communications 

in Coca Cola’s South Latin region, puts it, “at the 

Coca-Cola Company we understand that in order to 

catch up with the necessary level of sustainability 

of the globalized world, our business should rely 

on the sustainability of the communities in which 

we operate. For some time now, therefore, we have 

been dealing with specialized NGOs to strengthen the 

work of parents and school. The aim is not only for 

students to complete the school year, but also that 

they incorporate the curiosity and lifelong learning 

capabilities needed to work in the labor market of 

the 21st century. We just can’t put up with a school 

program that cannot prepare youngsters for a better 

society”. 

But above all, as the authors Marina Bassi and 

Jaime Vargas have argued, we must continue this 

dialogue between governments and the private 

sector so that education reform can lead to increased 

opportunity and economic development across the 

region.

Available at: http://www.latinbusinesschronicle.com/app/ar-

ticle.aspx?id=5623. Retrieved on: 20 May 2012. Adapted.

Texto I

Examen de conciencia en las escuelas de negocios

Carmen Sánchez-Silva 

 

Las grandes escuelas de negocios también 

están sufriendo los efectos de la crisis. Dos terceras 

partes de las más prestigiosas aulas de formación 

empresarial de Estados Unidos, Europa y del resto del 

globo han visto descender el número de aspirantes a 

cursar programas de MBA durante el ejercicio 2011, 

según datos del Graduate Management Admission 

Council, encargado de realizar las pruebas de 

admisión. 

Las razones de este declive tienen que ver con la 

propia crisis económica, que reduce la demanda de 

todo tipo de productos y servicios, pero también con 

el descrédito. Una parte de la sociedad acusa a estos 

centros de élite de haber formado a los directivos 

faltos de escrúpulos que nos han conducido a la 

mayor crisis de la historia. Algunas de las más 

prestigiosas escuelas, sobre todo en Estados Unidos, 

han respondido a este clima de opinión haciendo 

rodar cabezas: en los últimos meses han cambiado 

sus decanos centros como los de Harvard, Chicago 

Booth o Stanford. Pero con ello no han logrado evitar 

que su reputación, tradicionalmente uno de sus 

mayores activos, se haya visto socavada. 

[…] 

Algunas escuelas han reconocido su parte de 

responsabilidad en la crisis financiera internacional. 

Otras no se han dado por concernidas de manera 

oficial. Sin embargo, prácticamente todas han abierto



un periodo de reflexión y han echado mano de algunos 

valores tradicionales que habían quedado relegados 

en el pasado reciente, como la ética y la filosofía, en 

un intento de reinventarse. 

El fenómeno es visto con escepticismo por 

algunos observadores, que sospechan que en algunos 

casos no se trata de una respuesta sincera sino de un 

mero lavado de cara. En este grupo se encuentra la 

periodista autora del libro Soy economista y os pido 

disculpas (Deusto, 2011), Florence Noiville, exalumna 

de HEC París. 

“Las escuelas de negocios tienen necesidad 

de cambiar su imagen”, afirma. “El problema es que 

son completamente dependientes de los rankings. 

Es decir, de las empresas que van a contratar a 

sus alumnos y que a menudo las financian. Para 

obtener financiación tienen que colocarse en los 

primeros puestos de las clasificaciones. Y para ello, 

es necesario que la media de los salarios a la salida 

de la escuela sea la más elevada posible, con lo 

que hay que colocar a los alumnos en el área de las 

finanzas. Es un círculo vicioso. Haría falta crear otra 

clasificación para las escuelas, basada en criterios de 

conocimiento y de interés general”, explica Noiville. 

No está de acuerdo François Collin, director 

ejecutivo de CEMS, para quien “las escuelas de 

negocios han iniciado una revisión fundamental de 

sus enseñanzas y de sus misiones y hoy viven una 

de las mutaciones más importantes de su historia”. 

El responsable de la alianza de una treintena de 

escuelas de negocios internacionales dedicadas a 

promover la calidad de la educación de los futuros 

líderes de empresas, en unión con otras tantas 

corporaciones, considera que “la crisis de 2008 ha 

sido el catalizador de un cambio de la educación que 

se apoya sobre un cierto número de críticas y tomas 

de conciencia”. 

Collin destaca las tres modificaciones esenciales 

que han tenido lugar en la enseñanza que imparten 

estos centros de ejecutivos: se le da menos importancia 

a la modelización, a las técnicas cuantitativas; se da 

mayor carácter social a la empresa y se pone en tela 

de juicio que su única misión sea generar valor para 

el accionista. 

Todas las escuelas de negocios que se precian 

han introducido variaciones en sus programas educa- 

tivos como respuesta a la crisis. Algunas solamente 

han reforzado sus clases de ética en los negocios, 

liderazgo y responsabilidad social corporativa (el 

caso de las estadounidenses Columbia, MIT Sloan 

Business School, Wharton o Tuck, o la suiza IMD, 

la francesa Essec o la británica London Business 

School). Otras han querido ir más allá, invirtiendo 

además en RSC, como las españolas IE Business 

School o Esade, que han creado las fundaciones 

Financieros sin Fronteras y el Instituto de Innovación 

Social, respectivamente. Y también hay escuelas 

que han promovido juramentos de honor o códigos 

deontológicos en sus aulas, como Harvard o Esade. 

“Las conversaciones en las escuelas de 

negocios han cambiado. La visión clásica de que los 

mercados lo solucionan todo y de que tenemos que 

formar a gente para que gane dinero deja paso a una 

visión más humanista de la empresa que hasta esta 

crisis solo era defendida por voces minoritarias de 

profesores”, afirma Ángel Cabrera, presidente de la 

escuela de negocios Thunderbird de Arizona. 

Desde 2004, este centro compromete a sus 

alumnos con los valores de su juramento hipocrático. 



Y hace unos meses ha creado una fundación, “junto 

al decano de Harvard Business School, una de las 

voces más críticas e influyentes en el cambio que 

atraviesan las escuelas de negocios”, Aspen Institute 

y el apoyo de Naciones Unidas y el Foro de Davos, 

para tratar de establecer el juramento como código 

deontológico para los directivos de empresas en 

todo el mundo. “Tenemos que abandonar la visión 

puramente economicista de la empresa e ir hacia 

una postura comprometida, en la que su misión sea 

producir beneficios a la sociedad y a los inversores. 

Que la función de la contabilidad no sea el maquillaje”, 

sostiene Cabrera.

Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/16/

vidayartes/1329417550_857489.html. Acceso en: 8 jun. 2012.

Adaptado.

According to the text, in Latin America, education advocates

• A) have reason to suppose that secondary education problems have all ended.

• B) have reason to suppose that secondary education problems with quality have improved.

• C) can be happy because education quality rate has climbed over 30 percent.

• D) could be happy concerning students’ access to secondary school and completion of the course.

• E) should be very concerned with the poor rate of access to secondary school.
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Text I

The on-line magazine ELTNEWS interviews

Catherine Walter and Michael Swan, co-authors

of several books and courses designed to teach

English as a Foreign Language

ELTNEWS 

How has the ELT (English Language Teaching) 

scene changed since you started in the profession? 

Catherine 

Mostly in terms of the materials available, I think. 

When I began teaching, classroom materials were 

thin on the ground, and creating materials for classes 

took up a lot more of teachers’ time than it does now. 

This gives today’s teachers a great start - they can 

see lots of examples of good practice and look at how 

to build on it. In fact, in many cases, good materials 

have led professional developments. For example, 

the growth of interest in learner independence would 

not have taken off as it has without the excellent 

self-study books, CDs, readers and so on that are 

available today. […] 

Michael 

Things have changed enormously. […] Textbooks 

were pretty unattractive. Applied Linguistics was in 

its infancy. The buzz-words from the research front 

were ‘structural syllabus’, ‘audio-visual’ and ‘language 

laboratory’. Professional associations scarcely 

existed. All this has changed, mostly for the better. 

There is excellent professional training. We have a 

wealth of good textbooks. Applied Linguistics is a 

long-established and productive field of research. We are 

supported by several very professional professional 

associations. Language teaching now has so many 

components that it’s difficult to list them all.



One thing that worries me, though, is that language 

itself (especially grammar and pronunciation) has 

tended to disappear from language teaching, at least 

in the UK-based orthodoxy of the last twenty years. 

Learning a foreign language centrally involves learning 

the key structures, phonology and vocabulary of that 

language, and no amount of activity-based fluency 

practice can compensate if that is neglected. 

ELTNEWS 

How should one respond to a teacher who says 

that fluency in English is more important than knowing 

the rules? 

Michael 

Boots might be more important than socks, but 

most people find it useful to have both. Fluency and 

accuracy are not alternatives - students need to be 

fluent in reasonably good English, not in a highly 

deviant interlanguage. And knowledge of rules can 

help with this. We believe that, in ways that are not 

completely understood, declarative knowledge can 

often aid the development of procedural knowledge - 

so that knowing some grammar rules can help some 

students to learn English. […] Unpopular as it may 

have been recently, practice of forms is important for 

the development of fluency in a foreign language. We 

seem to accept that if musicians are good they must 

have practiced scales. We also know that learner 

drivers have to practice coordinating the different 

pedals, but there is a certain resistance to language 

learners’ needing to practice forms. 

ELTNEWS 

Dictionaries are being made available over the 

Internet and students can now practice their English 

from a variety of interactive English-learning Web 

sites. What role can technology play in the teaching 

and study of foreign languages? 

Catherine 

Anything that can make practice of forms more 

attractive will help learners to develop fluency more 

readily. Some people are more willing to spend 

time on a game-like activity on a computer than in a 

classroom; for these people, technology can be a real 

boom. 

As interactive sites get more sophisticated, it 

should be possible for individual learners to take 

the path that suits them towards mastery of forms 

- perhaps not the same path for each form or each 

learner. […] 

ELTNEWS 

What has been your greatest satisfaction from 

working in the ELT industry? 

Catherine 

Can I have two? One would be the pleasure of 

putting people in touch with one another: teachers 

from Russia with teachers from the UK; people 

teaching refugees from Ethiopia in Israel with people 

teaching East Asian refugees in Thailand; the Literacy 

Strategy team of the UK’s Department for Education 

and Employment with EFL grammar experts. 

And the other would be the buzz that I get when a 

teacher comes up after a presentation and says “I’ve 

been teaching for a long time. But I really learned how 

to teach from the teacher’s books to your courses.” 

We put a lot of time and effort into those teacher’s 

books, trying to think carefully how to make them 

useful to teachers in different situations, and I think it 

has made a small difference to the profession. 

Michael 

And three for me. Firstly, the fascination of 



working with language, such a complex cognition 

that is exclusively human. Secondly, the privilege 

of being able to work with and for so many different 

kinds of people, with such multifarious and endlessly 

engaging ways of thinking and being. And thirdly, the 

satisfaction that comes from building bridges between 

people – and from finding ways of helping people to 

succeed in the most defying of all enterprises: learning 

to communicate well in a foreign language.

Available at: http://www.eltnews com/features/interviews/2001/06/

interview_with_michael_swan_an.html. Retrieved on: 27 Oct. 2011.

Adapted.

In Text I, what anchors the use of the present perfect in “good materials have led professional developments.”? (lines 11-12)

• A) A definite time in the past.

• B) A continuous action in the present.

• C) An action that will take place in the near future.

• D) An action repeated several times in the past towards the present.

• E) One past action before the other.
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Texto I

Examen de conciencia en las escuelas de negocios

Carmen Sánchez-Silva 

 

Las grandes escuelas de negocios también 

están sufriendo los efectos de la crisis. Dos terceras 

partes de las más prestigiosas aulas de formación 

empresarial de Estados Unidos, Europa y del resto del 

globo han visto descender el número de aspirantes a 

cursar programas de MBA durante el ejercicio 2011, 

según datos del Graduate Management Admission 

Council, encargado de realizar las pruebas de 

admisión. 

Las razones de este declive tienen que ver con la 

propia crisis económica, que reduce la demanda de 

todo tipo de productos y servicios, pero también con 

el descrédito. Una parte de la sociedad acusa a estos 

centros de élite de haber formado a los directivos 

faltos de escrúpulos que nos han conducido a la 

mayor crisis de la historia. Algunas de las más 

prestigiosas escuelas, sobre todo en Estados Unidos, 

han respondido a este clima de opinión haciendo 

rodar cabezas: en los últimos meses han cambiado 

sus decanos centros como los de Harvard, Chicago 

Booth o Stanford. Pero con ello no han logrado evitar 

que su reputación, tradicionalmente uno de sus 

mayores activos, se haya visto socavada. 

[…] 

Algunas escuelas han reconocido su parte de 

responsabilidad en la crisis financiera internacional. 

Otras no se han dado por concernidas de manera 

oficial. Sin embargo, prácticamente todas han abierto 

un periodo de reflexión y han echado mano de algunos 

valores tradicionales que habían quedado relegados 

en el pasado reciente, como la ética y la filosofía, en 

un intento de reinventarse. 

El fenómeno es visto con escepticismo por 

algunos observadores, que sospechan que en algunos



casos no se trata de una respuesta sincera sino de un 

mero lavado de cara. En este grupo se encuentra la 

periodista autora del libro Soy economista y os pido 

disculpas (Deusto, 2011), Florence Noiville, exalumna 

de HEC París. 

“Las escuelas de negocios tienen necesidad 

de cambiar su imagen”, afirma. “El problema es que 

son completamente dependientes de los rankings. 

Es decir, de las empresas que van a contratar a 

sus alumnos y que a menudo las financian. Para 

obtener financiación tienen que colocarse en los 

primeros puestos de las clasificaciones. Y para ello, 

es necesario que la media de los salarios a la salida 

de la escuela sea la más elevada posible, con lo 

que hay que colocar a los alumnos en el área de las 

finanzas. Es un círculo vicioso. Haría falta crear otra 

clasificación para las escuelas, basada en criterios de 

conocimiento y de interés general”, explica Noiville. 

No está de acuerdo François Collin, director 

ejecutivo de CEMS, para quien “las escuelas de 

negocios han iniciado una revisión fundamental de 

sus enseñanzas y de sus misiones y hoy viven una 

de las mutaciones más importantes de su historia”. 

El responsable de la alianza de una treintena de 

escuelas de negocios internacionales dedicadas a 

promover la calidad de la educación de los futuros 

líderes de empresas, en unión con otras tantas 

corporaciones, considera que “la crisis de 2008 ha 

sido el catalizador de un cambio de la educación que 

se apoya sobre un cierto número de críticas y tomas 

de conciencia”. 

Collin destaca las tres modificaciones esenciales 

que han tenido lugar en la enseñanza que imparten 

estos centros de ejecutivos: se le da menos importancia 

a la modelización, a las técnicas cuantitativas; se da 

mayor carácter social a la empresa y se pone en tela 

de juicio que su única misión sea generar valor para 

el accionista. 

Todas las escuelas de negocios que se precian 

han introducido variaciones en sus programas educa- 

tivos como respuesta a la crisis. Algunas solamente 

han reforzado sus clases de ética en los negocios, 

liderazgo y responsabilidad social corporativa (el 

caso de las estadounidenses Columbia, MIT Sloan 

Business School, Wharton o Tuck, o la suiza IMD, 

la francesa Essec o la británica London Business 

School). Otras han querido ir más allá, invirtiendo 

además en RSC, como las españolas IE Business 

School o Esade, que han creado las fundaciones 

Financieros sin Fronteras y el Instituto de Innovación 

Social, respectivamente. Y también hay escuelas 

que han promovido juramentos de honor o códigos 

deontológicos en sus aulas, como Harvard o Esade. 

“Las conversaciones en las escuelas de 

negocios han cambiado. La visión clásica de que los 

mercados lo solucionan todo y de que tenemos que 

formar a gente para que gane dinero deja paso a una 

visión más humanista de la empresa que hasta esta 

crisis solo era defendida por voces minoritarias de 

profesores”, afirma Ángel Cabrera, presidente de la 

escuela de negocios Thunderbird de Arizona. 

Desde 2004, este centro compromete a sus 

alumnos con los valores de su juramento hipocrático. 

Y hace unos meses ha creado una fundación, “junto 

al decano de Harvard Business School, una de las 

voces más críticas e influyentes en el cambio que 

atraviesan las escuelas de negocios”, Aspen Institute 

y el apoyo de Naciones Unidas y el Foro de Davos, 

para tratar de establecer el juramento como código 



deontológico para los directivos de empresas en 

todo el mundo. “Tenemos que abandonar la visión 

puramente economicista de la empresa e ir hacia 

una postura comprometida, en la que su misión sea 

producir beneficios a la sociedad y a los inversores. 

Que la función de la contabilidad no sea el maquillaje”, 

sostiene Cabrera.

Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/16/

vidayartes/1329417550_857489.html. Acceso en: 8 jun. 2012.

Adaptado.

Según el Texto I, además de los efectos normales de la crisis, que redujeron todas las demandas de productos y servicios, otra de las razones responsable por

el descenso del número de candidatos a los programas MBA en 2011 ha sido

• A) el cambio de los decanos de los centros de las universidades.

• B) el escepticismo con relación a las medidas que han sido tomadas.

• C) la falta de escrúpulo de los directivos relacionados con la crisis.

• D) la falta de responsabilidad de los científicos de las universidades.

• E) los altos costes ocasionados por los problemas económicos.

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

Língua Espanhola / Aspectos gramaticais

Fonte: PROFESSOR - LíNGUA ESPANHOLA / SEEC/RN / 2011 / CESGRANRIO

Q16.

Texto III

Disponible em: .

Acceso em: 12 oct. 2011.

Considerando el posicionamiento político del enunciador del Texto III, la justificación adecuada para el uso de la letra x en las palabras lxs lectorxs es

• A) error de digitación o de revisión del texto.

• B) deseo de abarcar el multilingüismo en España.

• C) uso típico del lenguaje de la internet.



• D) modo de ampliar las marcas de género.

• E) rasgo fonético de variación lingüística.
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Conhecimentos Específicos sobre o BNDES / Lei 4.595 de 31/12/1964. Sistema Financeiro Nacional: artigos 1 , 17 , 18 , 22 ao 24

Fonte: ADVOGADO / CAIXA / 2012 / CESGRANRIO

Q17.

Nos termos da lei complementar que regula o sigilo das informações guardadas pelas instituições financeiras, considera-se quebra de sigilo a(o)

• A) troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo

Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

• B) comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações

que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa.

• C) revelação de informações sigilosas sem o consentimento expresso dos interessados.

• D) fiscalização pelo Banco Central do Brasil dos atos ilícitos praticados pelos diretores de instituições financeiras.

• E) fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes a entidades de

proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
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Conhecimentos Específicos sobre o BNDES / Lei 5.662 de 21/06/1971: artigos 1 , 3 , 5 , 6 e 10

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

Q18.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), empresa pública federal, é hoje o principal instrumento de financiamento de longo prazo

no país.

O apoio do BNDES à economia brasileira se dá principalmente por meio de

• A) empréstimos para fortalecimento do fluxo de caixa, capital de giro e garantias creditícias de pequenas e médias empresas.

• B) financiamentos a projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços, nas empresas.

• C) financiamentos de bens e serviços para indústria do petróleo e empréstimos para capital de giro na indústria têxtil.

• D) investimentos em projetos voltados para importação de insumos da indústria automobilística.

• E) investimentos para aquisição de insumos agrícolas e importação de equipamentos para os pequenos produtores rurais.
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Conhecimentos Gerais / Política

Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - DIREITO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO

Q19.

No dia em que a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que cria a Comissão da Verdade para apurar violações dos direitos humanos ocorridas no Brasil

entre 1946 e 1988, a Organização das Nações Unidas (ONU), apesar de elogiar o País pela medida, pediu explicitamente a revogação da Lei da Anistia de

1979. No comunicado da ONU, a alta comissária de Direitos Humanos, a indiana Navi Pillay, incentiva o País a “adotar medidas adicionais que facilitem a

punição daqueles que foram responsáveis pela violação de direitos humanos no passado”. E acrescenta: “Tais medidas devem incluir a aprovação de uma nova

legislação para revogar a Lei da Anistia ou declará-la inaplicável, pois impede a investigação e o fim da impunidade de graves violações dos direitos humanos”.

Disponível em:<http://www.estadao.com.br>. Acesso: 4 jan. 2012.

Diante de um cenário de dificuldade devido à incapacidade de a sociedade brasileira elaborar sua história, alguns segmentos sociais consideram que a

Comissão da Verdade pode representar um passo inicial e fundamental para o país

• A) cicatrizar erros do passado.

• B) reconciliar militares e civis.

• C) desmontar o modus operandi de corrupção.

• D) eliminar possibilidades de golpes militares.

• E) romper definitivamente com a tortura policial.
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Conhecimentos Gerais / Economia

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

Q20.

[O] número de cidadãos com telefone celular saltou de 55,7 milhões, em 2005, para 115,4 milhões, em 2011, de acordo com dados [...] da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, divulgados hoje pelo IBGE.

HESSEL, Rosana. Proporção de brasileiros com acesso à internet mais que dobra, diz PNAD. Correio Braziliense, Brasília, Distrito Federal, 16 maio 2013.

Economia. Adaptado.

Entre 2005 e 2011, o aumento do número absoluto de brasileiros que possuíam o tipo de telefone mencionado foi causado pela

• A) queda constante dos preços dos serviços de telefonia fixa.

• B) elevação do poder de compra dos consumidores de baixa renda.

• C) introdução da telefonia móvel como recurso pedagógico nas escolas públicas.

• D) restrição legal à entrada de empresas estrangeiras de telefonia móvel no País.

• E) redução generalizada das tarifas da telefonia celular nas chamadas internacionais.
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Conhecimentos Gerais / Educação

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q21.

A imagem e o texto abaixo ilustram um dos graves desafios que o País enfrenta.

 

 

A qualidade da educação pública no ensino fundamental e médio é de longe o maior desafio que o Brasil enfrenta. [...] Dos 3,5 milhões de alunos que ingressam 

no ensino médio, apenas 1,8 milhão se formam. Desses, só 10% atingem nível esperado de aprendizado. [...] Isso significa que, todo ano, jogamos milhões e 

milhões de adolescentes despreparados no mercado de trabalho, sem nenhuma perspectiva de ascensão social e econômica. 

Revista Época. São Paulo: Abril. Edição Histórica, n. 733, 4 jun. 2012, p. 75. 



Considerando-se não ser adequado isolar um único aspecto, mas um conjunto de ações eficazes, é urgente que, em primeira instância, a educação

• A) seja uma prioridade do Estado.

• B) apresente oferta de cursos para preparação do corpo docente.

• C) aponte para a adoção do horário integral nas escolas federais.

• D) receba investimentos do setor público estadual para o ensino a distância.

• E) represente a função básica das empresas privadas do setor produtivo.
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Conhecimentos Gerais / Tecnologia

Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - DIREITO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO

Q22.

Levando em conta as inovações científicas na atualidade, os transgênicos são organismos geneticamente modificados – com DNA modificado pela introdução

de novos genes – vindos de outras espécies, visando a adquirir novas propriedades, como a ampliação da resistência a herbicidas ou a doenças. Do ponto de

vista do impacto na sociedade contemporânea, há polêmica envolvendo segmentos sociais diferentes. Os ambientalistas temem que os genes modificados

contaminem lavouras tradicionais ou áreas nativas e anunciam que não há estudos expressivos que comprovem a segurança do uso de transgênicos para a

saúde humana.

Um argumento daqueles segmentos sociais que defendem os transgênicos e as principais lavouras que deles fazem uso, no Brasil, são, respectivamente,

• A) arma contra fome – soja, milho e algodão.

• B) recurso contra a miséria – milho, feijão e hortaliças.

• C) aumento da produtividade – trigo, laranja e algodão.

• D) aceleração do rendimento das lavouras – soja, laranja e trigo.

• E) redução da pobreza – feijão, hortaliças e algodão.
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Conhecimentos Gerais / Energia

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q23.

A imagem e o texto a seguir referem-se às descobertas do pré-sal em território brasileiro.

 



As descobertas do pré-sal abrem enormes possibilidades para a geração de renda, a abertura de um novo ciclo de crescimento e o aprofundamento das

transformações do Brasil. [...] 

 

O ritmo em que esse programa será colocado em prática depende da velocidade em que a sociedade brasileira perceberá as oportunidades e os desafios

relacionados com as descobertas – e seus entrelaçamentos com os sistemas atuais de produção, refino e distribuição, em várias dimensões: operacional,

regional, cambial, tributária e de investimento no próprio setor e no conjunto da economia. 

Revista Época. São Paulo: Abril, Edição Histórica, n. 733, 4 jun. 2012. p. 84. Adaptado. 

 

Levando-se em conta as possibilidades apontadas no texto, verifica-se que o sucesso do programa deverá combinar o ritmo adequado de investimentos com

o[a]

• A) máximo de benefícios sociais.

• B) contenção da expansão de biocombustíveis.

• C) redução de velocidade no acesso de novas tecnologias.

• D) busca acirrada por autossuficiência da produção nacional de petróleo.

• E) reversão da situação de deficit na balança comercial de petróleo e derivados.
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Conhecimentos Gerais / Relações Internacionais

Fonte: ADVOGADO JúNIOR / PETROBRAS / 2012 / CESGRANRIO

Q24.

Empresas brasileiras firmam contratos de fornecimento de gás natural, proveniente da Bolívia. Tais contratos estabelecem um determinado valor pelo metro

cúbico fornecido e os parâmetros para reajuste de preço. Em um determinado momento, as empresas brasileiras foram notificadas oficialmente de que os

valores devidos pelo gás natural sofreriam uma majoração acima dos limites previstos no contrato.

As empresas que não concordassem com o novo valor a pagar poderiam solucionar a disputa por arbitragem junto ao Tribunal Permanente de Revisão do

Mercosul?

• A) Sim, porque o Protocolo de Olivos permite o acesso direto a particulares.

• B) Sim, se a OMC não se declarar competente para julgar a lide.

• C) Sim, mas, primeiramente, precisariam esgotar os recursos judiciais internos.

• D) Não, porque a Bolívia é Estado-associado do Mercosul.

• E) Não, porque o sistema de solução de controvérsias do Mercosul é apenas para Estados.
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Conhecimentos Gerais / Ecologia

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

Q25.

Numa experiência feita pela Universidade da Geórgia, nos EUA, um micróbio recebeu cinco genes de outra bactéria subaquática [...]. E dessa mistura saiu uma

criatura capaz de algo muito útil: alimentar-se de CO2. [...] “Agora podemos retirar o gás diretamente da atmosfera, sem ter de esperar as plantas crescerem”,

diz o bioquímico Michael Adams, autor do estudo. Seria possível criar usinas de absorção de CO2, que cultivariam o micróbio em grande escala [...].

SUPERINTERESSANTE. Cientistas criam bactéria que come o CO2 do ar. 318. ed. São Paulo: Abril, ano 26, n. 5, maio 2013, p. 14. Adaptado.

A atividade dessas usinas reduziria diretamente o processo de

• A) sobrepesca.

• B) desmatamento.

• C) aquecimento global.

• D) impermeabilização dos solos.

• E) destruição do ozônio estratosférico.
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Conhecimentos Gerais / Cidadania

Fonte: PSICOLOGIA / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q26.



No ano de 2012, os professores de um grande número de universidades federais entraram em greve com o objetivo de reivindicar junto ao governo melhores

condições salariais.

A respeito desse movimento, o portal de notícias da Globo, em 17/05/2012, publicou: [...]

Professores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) anunciaram na terça-feira (15) que entrariam em greve por tempo indeterminado a partir desta

quinta. O presidente da Associação dos Docentes da Ufam (Adua), Antônio Neto, disse que as atividades no Campus serão mantidas e que docentes vão

aproveitar a parte da manhã para passar nas salas e departamentos, com intuito de dialogar sobre a programação e ganhar apoio da comunidade acadêmica do

movimento. [...]

Disponível em: http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/ noticia/2012/05/greve-de-professores-comeca-nesta-quinta-feira-nas-universidades-federais.html.

Acesso em: 07 jun.12. Adaptado.

O diálogo proposto pelos professores à comunidade reflete qual das táticas de influência das pessoas para transformar suas bases de poder?

• A) Insinuação.

• B) Pressão.

• C) Coalizão.

• D) Legitimidade.

• E) Troca.
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Matemática / Noções de estatística / Apresentação de dados

Fonte: ADMINISTRADOR DE COMOS/ADMINISTRADOR DE PDMS / PROMINP / 2010 / CESGRANRIO

Q27.

Para votar é necessário ter título de eleitor e ser maior de 16 anos. Pessoas que tenham mais de 16 anos e menos do que 18 anos podem votar, mas não são

obrigadas, ou seja, o voto para elas é facultativo. A partir do dia em que se completam 18 anos, o voto passa ser obrigatório.

Uma pesquisa acerca da idade foi feita com 40 pessoas portadoras de título de eleitor próprio. A distribuição por faixa de idades é apresentada no gráfico

abaixo.

Com base no gráfico, conclui-se que APENAS

• A) 75% dos entrevistados podem votar.

• B) 75% dos entrevistados são obrigados a votar.

• C) 30% dos entrevistados são obrigados a votar.

• D) 25% dos entrevistados não podem votar.

• E) 10% dos entrevistados não são obrigados a votar.
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Matemática / Noções de estatística / População e amostra

Fonte: ESTATíSTICO / IBGE / 2010 / CESGRANRIO

Q28.

O plano amostral denominado amostragem estratificada consiste na

• A) seleção de um número aleatório, chamado ponto de partida, e seleção de cada k-ésima unidade a partir daquele ponto, sendo k denominado intervalo de

seleção.

• B) seleção de n unidades de um cadastro populacional, de tal forma que todas as amostras de tamanho n possíveis apresentem a mesma probabilidade de

seleção.

• C) divisão da população em subgrupos de unidades, seguida da seleção de uma amostra dentro de cada subgrupo, sendo cada seleção independente das

demais.

• D) divisão da população em subgrupos de unidades, seguida da seleção de uma amostra de subgrupos e da observação de todas as unidades destes

subgrupos.

• E) divisão da população em subgrupos de unidades, seguida da seleção de uma amostra de subgrupos e na seleção de amostras dentro destes subgrupos.
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Matemática / Noções de estatística / Distribuição de frequências

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2013 / FCC

Q29.

Uma corretora de seguros negocia cinco tipos de apólices de seguros denominadas

I, II, III, IV e V. Nos primei-

ros vinte dias do mês, a corretora negociou 1.240 apólices. O

Gráfico A mostra a participação, em porcentagem, de cada um

dos tipos de apólice nesses 1.240 negócios. O Gráfico B

mostra, em porcentagem, a meta de participação nos negócios

a ser alcançada até o fim do mês por tipo de apólice. Sabe-se

que a meta a ser atingida é a de negociação de 1.500 apólices

no mês.

O número de negociações, ainda necessárias, da apóli- ce V, para alcançar exatamente a meta prevista para ela, é:

• A) 75.

• B) 163.

• C) 124.

• D) 62.

• E) 225.
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Matemática / Noções de estatística / Probabilidade



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q30.

Uma empresa de propaganda pretende criar panfletos coloridos para divulgar certo produto. O papel pode ser laranja, azul, preto, amarelo, vermelho ou roxo,

enquanto o texto é escrito no panfleto em preto, vermelho ou branco.

De quantos modos distintos é possível escolher uma cor para o fundo e uma cor para o texto se, por uma questão de contraste, as cores do fundo e do texto não

podem ser iguais?

• A) 13.

• B) 14.

• C) 16.

• D) 17.

• E) 18.
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Matemática / Noções de estatística / Medidas de posição e de dispersão

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q31.

Considere o seguinte conjunto: {15; 17; 21; 25; 25; 29; 33; 35}

A média, a mediana e a moda desse conjunto de dados são, respectivamente,

• A) 1, 2 e 3.

• B) 5, 7 e 9.

• C) 7, 9 e 5.

• D) 25, 25 e 25.

• E) 25, 27 e 29.
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Matemática / Noções de estatística / Números-índices

Fonte: GESTãO E INFRAESTRUTURA / IBGE / 2010 / CESGRANRIO

Q32.

A tabela abaixo apresenta as quantidades e os preços unitários de 4 produtos vendidos, em uma mercearia, durante o 1º trimestre de 2009.

Para o conjunto dos 4 produtos apresentados, o índice de preços de Laspeyres referente ao mês de março, tendo como base o mês de janeiro, vale,

aproximadamente,

• A) 79.

• B) 81.

• C) 108.

• D) 123.

• E) 127.
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Matemática / Noções de Contabilidade / Princípios contábeis

Fonte: CIêNCIAS CONTáBEIS / CHESF / 2012 / CESGRANRIO

Q33.

O princípio contábil no qual os ativos e as receitas não devem ser superestimados, e os passivos e as despesas não devem ser subestimados, com o objetivo

de atribuir maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais, é denominado

Princípio da

• A) Continuidade.

• B) Competência.

• C) Integridade.

• D) Oportunidade.

• E) Prudência.
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Matemática / Noções de Contabilidade / Conceitos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO CORPORATIVA - CONTABILIDADE / EPE / 2012 / CESGRANRIO

Q34.

Uma aplicação de contabilidade que não sofre interferência de legislação, normas e princípios tradicionais de contabilidade é a

• A) Contabilidade Industrial.

• B) Contabilidade Gerencial.

• C) Contabilidade Pública.

• D) Contabilidade Bancária.

• E) Auditoria Contábil.
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Matemática / Noções de Contabilidade / Patrimônio

Fonte: CIêNCIAS CONTáBEIS / CHESF / 2012 / CESGRANRIO

Q35.

Contabilmente, é utilizado o plano de contas para organizar os lançamentos de débito e crédito relativos às operações da empresa, sendo as contas

classificadas em patrimoniais e de resultado.

Dentre as contas ditas de resultado, encontra-se a de

• A) despesa.

• B) estoque.

• C) financiamento.

• D) fornecedor.

• E) reserva de lucros.
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Matemática / Noções de Contabilidade / Escrituração contábil

Fonte: CIêNCIAS CONTáBEIS / CHESF / 2012 / CESGRANRIO

Q36.

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, a entidade é responsável pelo registro público de livros contábeis em órgão competente, sendo

atribuição do profissional de contabilidade a comunicação formal dessas exigências à entidade.

No caso de a entidade utilizar a escrituração contábil em forma digital, como é o procedimento de apresentação do Livro Diário?



• A) O livro deverá ser impresso, encadernado e registrado na Junta Comercial local.

• B) O livro deve ser numerado tipograficamente, encadernado e entregue ao fisco.

• C) Há a obrigatoriedade de impressão e encadernação do livro, independente da forma de escrituração.

• D) Há a obrigatoriedade de impressão, encadernação e arquivamento na entidade, para posterior eliminação do arquivo magnético.

• E) Não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo registro público competente deve ser

mantido pela entidade.

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

Matemática / Matemática / Números inteiros, racionais e reais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q37.

Um professor de ginástica estava escolhendo músicas para uma aula. As quatro primeiras músicas que ele escolheu totalizavam 15 minutos, sendo que a

primeira tinha 3 minutos e 28 segundos de duração, a segunda, 4 minutos e 30 segundos, e as duas últimas, exatamente a mesma duração.

Qual era a duração da terceira música?

• A) 3 min 1 s.

• B) 3 min 31 s.

• C) 3 min 51 s.

• D) 4 min 1 s.

• E) 4 min 11 s.
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Matemática / Matemática / Sistema legal de medidas

Fonte: AUXILIAR DE OPERAçãO INDUSTRIAL - ARMAZENAGEM / Casa da Moeda / 2012 / CESGRANRIO

Q38.

José é funcionário de uma imobiliária e gosta muito de Matemática. Para fazer uma brincadeira com um colega, resolveu escrever as áreas de cinco

apartamentos que estão à venda em unidades de medida diferentes, como mostra a tabela abaixo. apartamento área

Em seguida, pediu ao colega que organizasse as áreas dos cinco apartamentos em ordem crescente.

O colega de José respondeu corretamente ao desafio proposto apresentando a ordem

• A) I < II < III < IV < V.

• B) II < I < IV < V < III.

• C) IV < V < III < I < II.

• D) V < II < I < III < IV.

• E) V < IV < III < II < I.
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Matemática / Matemática / Porcentagens; Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal; Razões e proporções



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q39.

Mauro precisava resolver alguns exercícios de Matemática. Ele resolveu 1/5 dos exercícios no primeiro dia. No segundo dia, resolveu 2/3 dos exercícios

restantes e, no terceiro dia, os 12 últimos exercícios.

Ao todo, quantos exercícios Mauro resolveu?

• A) 30.

• B) 40.

• C) 45.

• D) 75.

• E) 90.

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

Matemática / Matemática / Regra de três simples e composta

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q40.

Mariana e Laura compraram um saco com 120 balas que custava R$ 7,50. Laura contribuiu com R$ 4,50, e Mariana, com o restante.

Se as balas forem divididas em partes diretamente proporcionais ao valor pago por cada menina, com quantas balas Mariana ficará?

• A) 36.

• B) 48.

• C) 54.

• D) 72.

• E) 96.

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

Matemática / Matemática / Equações e inequações de 1 e 2 graus

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q41.

O gráfico abaixo apresenta o consumo médio de oxigênio, em função do tempo, de um atleta de 70 kg ao praticar natação.

Considere que o consumo médio de oxigênio seja diretamente proporcional à massa do atleta.

Qual será, em litros, o consumo médio de oxigênio de um atleta de 80 kg, durante 10 minutos de prática de natação?

• A) 50,0.

• B) 52,5.



• C) 55,0.

• D) 57,5.

• E) 60,0.

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

Matemática / Matemática / Sistemas lineares

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / BNDES / 2011 / CESGRANRIO

Q42.

Uma banca de jornal vende figurinhas a 12 centavos cada, se a pessoa comprar até 24 figurinhas. Para comprar de 25 até 48 figurinhas, o preço unitário passa

a 11 centavos, e, para comprar acima de 48 figurinhas, o preço unitário passa a 10 centavos. Os irmãos Aldo, Baldo e Caldo colecionam um álbum cada um

deles, e, apesar de ainda faltarem figurinhas para completar seu álbum, Caldo não tem dinheiro para comprar mais figurinhas. Aldo e Baldo precisam de 24

figurinhas cada um para completar suas coleções e ambos têm o dinheiro exato para comprar individualmente as figurinhas que faltam. Caldo vai à banca com o

dinheiro de seus irmãos e compra figurinhas suficientes para que todos completem seus álbuns e ainda traz um troco de 6 centavos.

Quantas figurinhas faltam para Caldo completar seu álbum?

• A) 2.

• B) 3.

• C) 4.

• D) 9.

• E) 10.

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

Matemática / Matemática / Funções e gráficos

Fonte: PROFESSOR - MATEMáTICA / SEEC/RN / 2011 / CESGRANRIO

Q43.

Considere a função

definida pela expressão analítica f(x) = ln (e2x), onde D representa o maior subconjunto real sobre o qual a mesma pode ser definida.

A representação gráfica da função f é

• A) .



• B) .

• C) .

• D) .



• E) .

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

Matemática / Matemática / Múltiplos e divisores; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q44.

Seja x um número natural tal que o mínimo múltiplo comum entre x e 36 é 360, e o máximo divisor comum entre x e 36 é 12.

Então, a soma dos algarismos do número x é

• A) 3.

• B) 5.

• C) 9.

• D) 16.

• E) 21.

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

Matemática / Matemática / Juros simples e compostos; Capitalização e operações de desconto; Equivalência de capitais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q45.

Paulo aplicou R$ 10.000,00 em um fundo de investimentos que rendeu juros de 6% em um ano. Ao término desse ano, Paulo manteve aplicados tanto os R$

10.000,00 quanto os juros obtidos nesse primeiro ano e, ainda, aplicou mais R$ 4.400,00. Ele deixou seu dinheiro investido por mais um ano e, ao final desses

dois anos, seu saldo (valor aplicado mais juros) foi de R$ 16.050,00.

Sabendo-se que, ao longo desses dois anos, Paulo não fez qualquer retirada, qual foi a taxa anual de juros no segundo ano?

• A) 5%.

• B) 6%.

• C) 7%.

• D) 8%.

• E) 9%.

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

Matemática / Matemática / Taxa de juros: nominal, efetiva, equivalente, real e aparente

Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - ADMINISTRAçãO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO

Q46.



Uma empresa aplicou um capital de R$ 100.000,00 pelo prazo de dois meses, ao final dos quais recebeu R$ 3.000,00 de juros. Considerando-se que a inflação

acumulada no período foi de 2%, pelo método de cálculo de juros compostos, pode-se afirmar que a taxa de juros

• A) real foi de 1% ao mês.

• B) real foi de 0,98% no período.

• C) nominal foi de 3% ao mês.

• D) nominal foi de 1% no período.

• E) nominal foi de 2% no período.

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

Matemática / Matemática / Raciocínio lógico

Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - DESENVOLVIMENTO DE APLICAçõES / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO

Q47.

O predicado g(x, y) é avaliado como verdadeiro se “x gosta de y”.

A sentença “se uma pessoa não gosta de si mesma então não gosta de qualquer outra” pode ser expressa em lógica de primeira ordem como

• A) ¬g(i, i) → Vx¬g(i, x).

• B) ¬g(i, i) → ¬Vx¬g(i, x).

• C) ■x g(x, i) → ¬■x¬g(i, x).

• D) ■x g(i, x) → ¬Vx¬g(i, x).

• E) ¬■x¬g(x, i) → ¬Vx¬g(i, x).

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


	Língua Portuguesa / Ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Ortografia oficial 
	Língua Portuguesa / Ortografia oficial 
	Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - DIREITO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO




	Q1.
	Eu sei, mas não devia
	Eu sei, mas não devia
	Língua Portuguesa / Acentuação gráfica 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO




	Q2.
	Língua Portuguesa / Crase 
	Língua Portuguesa / Crase 
	Língua Portuguesa / Crase 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q3.
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal 
	Fonte: PROFISSIONAL BáSICO - ADMINISTRAçãO / BNDES / 2011 / CESGRANRIO




	Q4.
	A REDESCOBERTA DO BRASIL
	A REDESCOBERTA DO BRASIL
	Língua Portuguesa / Emprego das classes e palavras 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO




	Q5.
	Língua Portuguesa / Emprego de tempo e modo verbais 
	Língua Portuguesa / Emprego de tempo e modo verbais 
	Língua Portuguesa / Emprego de tempo e modo verbais 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO




	Q6.
	Língua Portuguesa / Vozes verbais 
	Língua Portuguesa / Vozes verbais 
	Língua Portuguesa / Vozes verbais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q7.
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Língua Portuguesa / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q8.
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal 
	Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS JúNIOR - ENGENHARIA DE SOFTWARE / PETROBRAS / 2012 / CESGRANRIO




	Q9.
	Texto IO gigolô das palavras
	Texto IO gigolô das palavras
	Texto IIAula de português
	Língua Portuguesa / Análise Sintática: coordenação e subordinação 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q10.
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Língua Portuguesa / Pontuação 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q11.
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Ciência do esporte – sangue, suor e análises
	Língua Portuguesa / Interpretação de texto 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO




	Q12.
	Língua Inglesa / Vocabulário e Interpretação de textos 
	Língua Inglesa / Vocabulário e Interpretação de textos 
	Língua Inglesa / Vocabulário e Interpretação de textos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q13.
	Better Education Quality Needed
	Better Education Quality Needed
	Texto IExamen de conciencia en las escuelas de negocios
	Língua Inglesa / Aspectos gramaticais 
	Fonte: PROFESSOR - LíNGUA INGLESA / SEEC/RN / 2011 / CESGRANRIO




	Q14.
	Text I The on-line magazine ELTNEWS interviews Catherine Walter and Michael Swan, co-authors of several books and courses designed to teach English as a Foreign Language
	Text I The on-line magazine ELTNEWS interviews Catherine Walter and Michael Swan, co-authors of several books and courses designed to teach English as a Foreign Language
	Língua Espanhola / Vocabulário e Interpretação de textos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q15.
	Texto IExamen de conciencia en las escuelas de negocios
	Texto IExamen de conciencia en las escuelas de negocios
	Língua Espanhola / Aspectos gramaticais 
	Fonte: PROFESSOR - LíNGUA ESPANHOLA / SEEC/RN / 2011 / CESGRANRIO




	Q16.
	Texto III
	Texto III
	Conhecimentos Específicos sobre o BNDES / Lei 4.595 de 31/12/1964. Sistema Financeiro Nacional: artigos 1 , 17 , 18 , 22 ao 24 
	Fonte: ADVOGADO / CAIXA / 2012 / CESGRANRIO




	Q17.
	Conhecimentos Específicos sobre o BNDES / Lei 5.662 de 21/06/1971: artigos 1 , 3 , 5 , 6 e 10 
	Conhecimentos Específicos sobre o BNDES / Lei 5.662 de 21/06/1971: artigos 1 , 3 , 5 , 6 e 10 
	Conhecimentos Específicos sobre o BNDES / Lei 5.662 de 21/06/1971: artigos 1 , 3 , 5 , 6 e 10 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO




	Q18.
	Conhecimentos Gerais / Política 
	Conhecimentos Gerais / Política 
	Conhecimentos Gerais / Política 
	Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - DIREITO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO




	Q19.
	Conhecimentos Gerais / Economia 
	Conhecimentos Gerais / Economia 
	Conhecimentos Gerais / Economia 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO




	Q20.
	Conhecimentos Gerais / Educação 
	Conhecimentos Gerais / Educação 
	Conhecimentos Gerais / Educação 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q21.
	Conhecimentos Gerais / Tecnologia 
	Conhecimentos Gerais / Tecnologia 
	Conhecimentos Gerais / Tecnologia 
	Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - DIREITO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO




	Q22.
	Conhecimentos Gerais / Energia 
	Conhecimentos Gerais / Energia 
	Conhecimentos Gerais / Energia 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q23.
	Conhecimentos Gerais / Relações Internacionais 
	Conhecimentos Gerais / Relações Internacionais 
	Conhecimentos Gerais / Relações Internacionais 
	Fonte: ADVOGADO JúNIOR / PETROBRAS / 2012 / CESGRANRIO




	Q24.
	Conhecimentos Gerais / Ecologia 
	Conhecimentos Gerais / Ecologia 
	Conhecimentos Gerais / Ecologia 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2013 / CESGRANRIO




	Q25.
	Conhecimentos Gerais / Cidadania 
	Conhecimentos Gerais / Cidadania 
	Conhecimentos Gerais / Cidadania 
	Fonte: PSICOLOGIA / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q26.
	Matemática / Noções de estatística / Apresentação de dados 
	Matemática / Noções de estatística / Apresentação de dados 
	Matemática / Noções de estatística / Apresentação de dados 
	Fonte: ADMINISTRADOR DE COMOS/ADMINISTRADOR DE PDMS / PROMINP / 2010 / CESGRANRIO




	Q27.
	Matemática / Noções de estatística / População e amostra 
	Matemática / Noções de estatística / População e amostra 
	Matemática / Noções de estatística / População e amostra 
	Fonte: ESTATíSTICO / IBGE / 2010 / CESGRANRIO




	Q28.
	Matemática / Noções de estatística / Distribuição de frequências 
	Matemática / Noções de estatística / Distribuição de frequências 
	Matemática / Noções de estatística / Distribuição de frequências 
	Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2013 / FCC




	Q29.
	Matemática / Noções de estatística / Probabilidade 
	Matemática / Noções de estatística / Probabilidade 
	Matemática / Noções de estatística / Probabilidade 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q30.
	Matemática / Noções de estatística / Medidas de posição e de dispersão 
	Matemática / Noções de estatística / Medidas de posição e de dispersão 
	Matemática / Noções de estatística / Medidas de posição e de dispersão 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q31.
	Matemática / Noções de estatística / Números-índices 
	Matemática / Noções de estatística / Números-índices 
	Matemática / Noções de estatística / Números-índices 
	Fonte: GESTãO E INFRAESTRUTURA / IBGE / 2010 / CESGRANRIO




	Q32.
	Matemática / Noções de Contabilidade / Princípios contábeis 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Princípios contábeis 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Princípios contábeis 
	Fonte: CIêNCIAS CONTáBEIS / CHESF / 2012 / CESGRANRIO




	Q33.
	Matemática / Noções de Contabilidade / Conceitos 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Conceitos 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Conceitos 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO CORPORATIVA - CONTABILIDADE / EPE / 2012 / CESGRANRIO




	Q34.
	Matemática / Noções de Contabilidade / Patrimônio 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Patrimônio 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Patrimônio 
	Fonte: CIêNCIAS CONTáBEIS / CHESF / 2012 / CESGRANRIO




	Q35.
	Matemática / Noções de Contabilidade / Escrituração contábil 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Escrituração contábil 
	Matemática / Noções de Contabilidade / Escrituração contábil 
	Fonte: CIêNCIAS CONTáBEIS / CHESF / 2012 / CESGRANRIO




	Q36.
	Matemática / Matemática / Números inteiros, racionais e reais 
	Matemática / Matemática / Números inteiros, racionais e reais 
	Matemática / Matemática / Números inteiros, racionais e reais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q37.
	Matemática / Matemática / Sistema legal de medidas 
	Matemática / Matemática / Sistema legal de medidas 
	Matemática / Matemática / Sistema legal de medidas 
	Fonte: AUXILIAR DE OPERAçãO INDUSTRIAL - ARMAZENAGEM / Casa da Moeda / 2012 / CESGRANRIO




	Q38.
	Matemática / Matemática / Porcentagens; Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal; Razões e proporções 
	Matemática / Matemática / Porcentagens; Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal; Razões e proporções 
	Matemática / Matemática / Porcentagens; Problemas envolvendo as quatro operações nas formas fracionária e decimal; Razões e proporções 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q39.
	Matemática / Matemática / Regra de três simples e composta 
	Matemática / Matemática / Regra de três simples e composta 
	Matemática / Matemática / Regra de três simples e composta 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q40.
	Matemática / Matemática / Equações e inequações de 1 e 2 graus 
	Matemática / Matemática / Equações e inequações de 1 e 2 graus 
	Matemática / Matemática / Equações e inequações de 1 e 2 graus 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q41.
	Matemática / Matemática / Sistemas lineares 
	Matemática / Matemática / Sistemas lineares 
	Matemática / Matemática / Sistemas lineares 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / BNDES / 2011 / CESGRANRIO




	Q42.
	Matemática / Matemática / Funções e gráficos 
	Matemática / Matemática / Funções e gráficos 
	Matemática / Matemática / Funções e gráficos 
	Fonte: PROFESSOR - MATEMáTICA / SEEC/RN / 2011 / CESGRANRIO




	Q43.
	Matemática / Matemática / Múltiplos e divisores; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum 
	Matemática / Matemática / Múltiplos e divisores; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum 
	Matemática / Matemática / Múltiplos e divisores; Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q44.
	Matemática / Matemática / Juros simples e compostos; Capitalização e operações de desconto; Equivalência de capitais 
	Matemática / Matemática / Juros simples e compostos; Capitalização e operações de desconto; Equivalência de capitais 
	Matemática / Matemática / Juros simples e compostos; Capitalização e operações de desconto; Equivalência de capitais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO




	Q45.
	Matemática / Matemática / Taxa de juros: nominal, efetiva, equivalente, real e aparente 
	Matemática / Matemática / Taxa de juros: nominal, efetiva, equivalente, real e aparente 
	Matemática / Matemática / Taxa de juros: nominal, efetiva, equivalente, real e aparente 
	Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - ADMINISTRAçãO / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO




	Q46.
	Matemática / Matemática / Raciocínio lógico 
	Matemática / Matemática / Raciocínio lógico 
	Matemática / Matemática / Raciocínio lógico 
	Fonte: PROFISSIONAL JúNIOR - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - DESENVOLVIMENTO DE APLICAçõES / LIQUIGÁS / 2012 / CESGRANRIO




	Q47.


