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Agricultura familiar - Texto

O que é agricultura familiar?

A agricultura familiar consiste em uma forma

de organização social, cultural, econômica e ambien-

tal, na qual são trabalhadas atividades agropecuárias

e não agropecuárias de base familiar, desenvolvidas

em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias

próximas, gerenciadas por uma família com predo-

minância de mão de obra familiar e apresenta papel

relevante para o desenvolvimento do País.

Por que a agricultura familiar é importante?

A agricultura familiar apresenta importante fun-

ção para garantir a segurança alimentar; preserva os

alimentos tradicionais, além de contribuir para uma

alimentação balanceada, para a proteção da agro-

biodiversidade e para o uso sustentável dos recursos

naturais.

No cenário nacional, a agricultura familiar res-

ponde por 38% do valor bruto da produção agropecu-

ária e é responsável por mais de 70% dos alimentos

que chegam à mesa dos brasileiros.

Considerando-se o número de estabelecimentos

rurais, a agricultura familiar consegue empregar três

vezes mais do que a agricultura não familiar.

Disponível em: http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/

agriculturaa-familiar. Acesso em: 29 jul. 2015. Adaptado.

A palavra ou expressão em destaque está grafada corretamente e de acordo com a norma-padrão em:

• A) A agricultura familiar é importante por que preserva os alimentos tradicionais.

• B) A Agricultura Familiar é importante por quê?.

• C) A Agricultura Familiar apresenta importante função porquê garante a segurança alimentar.

• D) O Texto I esclarece o motivo porque a Agricultura Familiar contribui para o uso sustentável dos recursos naturais.

• E) O Texto I expõe o porque de a Agricultura Familiar ser importante para o país.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Sobe e desce - Texto II

Ascensorista é uma das profissões que desapa- 

receram no mundo moderno. Era certamente a mais 

tediosa das profissões, e não apenas porque o as- 

censorista estava condenado a passar o dia ouvin- 

do histórias pela metade, anedotas sem desenlace, 

brigas sem resolução, só nacos e vislumbres da vida 

dos passageiros. 

Pode-se imaginar que muitos ascensoristas te- 

nham tentado combater o tédio, variando a sua pró- 

pria fala. 

Dizendo “ascende”, em vez de “sobe”, por 

exemplo. 

Ou “Eleva-se”. 

Ou “Para cima”. 

— Para o alto.



— Escalando. 

Quando perguntassem “Sobe ou desce?”, res- 

ponderia “A primeira alternativa”. Ou diria “Descen- 

dente”, “Ruma para baixo”. “Cai controladamente”. 

E se justificaria dizendo: 

— Gosto de improvisar. 

Mas, como toda arte tende para o excesso, o as- 

censorista entediado chegaria fatalmente ao precio- 

sismo. Quando perguntassem “Sobe?”, responderia 

“É o que veremos...” Ou então, “Como a Virgem Maria”. 

Ou recorreria a trocadilhos: 

— Desce? 

— Dei. 

Nem todo mundo o compreenderia, mas alguns 

o instigariam. 

Quando comentassem que devia ser uma chatice 

trabalhar em elevador, ele não responderia “tem altos 

e baixos”, como esperavam. Responderia, “criptica- 

mente”, que era melhor do que trabalhar em escada. 

Ou que não se importava, embora seu sonho 

fosse, um dia, comandar alguma coisa que também 

andasse para os lados... 

E quando ele perdesse o emprego porque subs- 

tituíssem o elevador antigo por um moderno, daque- 

les com música ambiental, diria: 

— Era só me pedirem. Eu também canto! 

Mas, enquanto não o despedissem, continuaria 

inovando. 

— Sobe? 

— A ideia é essa. 

— Desce? 

— Se ainda não revogaram a lei da gravidade, 

sim. 

— Sobe? 

— Faremos o possível. 

— Desce? 

— Pode acreditar.

VERISSIMO, L. F. Jornal O Globo, p. 15, 28 jun. 2015.

Os seguintes trechos do Texto II tiveram sua pontuação alterada.

A alteração que NÃO respeita a norma-padrão é:

• A) responderia “A primeira alternativa”. [...] (L. 17-18)

responderia: “A primeira alternativa”.

• B) quando ele perdesse o emprego porque substituíssem o elevador antigo por um moderno, daqueles com música ambiental, diria [...] (L. 38-40)

quando ele perdesse o emprego porque substituíssem o elevador antigo por um moderno (daqueles com música ambiental) diria.

• C) Pode-se imaginar que muitos ascensoristas tenham tentado combater o tédio [...] (L. 8-9)

Pode-se imaginar, que muitos ascensoristas tenham tentado combater o tédio.

• D) Era certamente a mais tediosa das profissões [...] (L. 2-3)

Era, certamente, a mais tediosa das profissões.

• E) Mas, como toda arte tende para o excesso, o ascensorista entediado chegaria fatalmente ao preciosismo. [...] (L. 22-24)

Mas, como toda arte tende para o excesso, o ascensorista, entediado, chegaria fatalmente ao preciosismo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Sobe e desce - Texto II

Ascensorista é uma das profissões que desapa- 

receram no mundo moderno. Era certamente a mais



tediosa das profissões, e não apenas porque o as- 

censorista estava condenado a passar o dia ouvin- 

do histórias pela metade, anedotas sem desenlace, 

brigas sem resolução, só nacos e vislumbres da vida 

dos passageiros. 

Pode-se imaginar que muitos ascensoristas te- 

nham tentado combater o tédio, variando a sua pró- 

pria fala. 

Dizendo “ascende”, em vez de “sobe”, por 

exemplo. 

Ou “Eleva-se”. 

Ou “Para cima”. 

— Para o alto. 

— Escalando. 

Quando perguntassem “Sobe ou desce?”, res- 

ponderia “A primeira alternativa”. Ou diria “Descen- 

dente”, “Ruma para baixo”. “Cai controladamente”. 

E se justificaria dizendo: 

— Gosto de improvisar. 

Mas, como toda arte tende para o excesso, o as- 

censorista entediado chegaria fatalmente ao precio- 

sismo. Quando perguntassem “Sobe?”, responderia 

“É o que veremos...” Ou então, “Como a Virgem Maria”. 

Ou recorreria a trocadilhos: 

— Desce? 

— Dei. 

Nem todo mundo o compreenderia, mas alguns 

o instigariam. 

Quando comentassem que devia ser uma chatice 

trabalhar em elevador, ele não responderia “tem altos 

e baixos”, como esperavam. Responderia, “criptica- 

mente”, que era melhor do que trabalhar em escada. 

Ou que não se importava, embora seu sonho 

fosse, um dia, comandar alguma coisa que também 

andasse para os lados... 

E quando ele perdesse o emprego porque subs- 

tituíssem o elevador antigo por um moderno, daque- 

les com música ambiental, diria: 

— Era só me pedirem. Eu também canto! 

Mas, enquanto não o despedissem, continuaria 

inovando. 

— Sobe? 

— A ideia é essa. 

— Desce? 

— Se ainda não revogaram a lei da gravidade, 

sim. 

— Sobe? 

— Faremos o possível. 

— Desce? 

— Pode acreditar.

VERISSIMO, L. F. Jornal O Globo, p. 15, 28 jun. 2015.

O verbo em destaque está conjugado de acordo com a norma-padrão em:

• A) Pegue o outro elevador, por favor.

• B) É preciso que você esteje atento a situações de perigo.

• C) Será muito bom se você propor um outro acesso aos passageiros.

• D) Seje sempre bem-humorado com os passageiros.

• E) Gostaríamos de que você vesse esse filme.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Moeda digital deve revolucionar a sociedade

Nas sociedades primitivas, a produção de bens 

era limitada e feita por famílias que trocavam seus 

produtos de subsistência através do escambo, orga- 

nizado em locais públicos, decorrendo daí a origem 

do termo "pregão" da Bolsa. Com o passar do tem- 

po, especialmente na antiguidade, época em que 

os povos já dominavam a navegação, o comércio 

internacional se modernizou e engendrou a criação 

de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de 

mercadorias, que tinham como lastro elas mesmas, 

geralmente alcunhadas em ouro, prata ou bronze, 

metais preciosos desde sempre. 

A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na 

Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar 

uma quantidade de riqueza acumulada tão grande 

que transformaria o próprio dinheiro em mercadoria. 

Nascia o mercado financeiro em Amsterdã, que de- 

pois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo. A 

grande inovação na época foi o mecanismo de com- 

pensação nos pagamentos, mais seguro e prático, no 

qual um banco emitia uma ordem de pagamento para 

outro em favor de determinada pessoa e esta poderia 

sacá-la sem que uma quantidade enorme de dinheiro 

ou ouro tivesse de ser transportada entre continen- 

tes. Essa ordem de pagamento, hoje reconhecida no 

mundo financeiro como "título cambial", tem como 

instrumento mais conhecido o cheque, "neto" da le- 

tra de câmbio, amplamente usada pela burguesia em 

transações financeiras na alta idade média. A teoria 

nos ensina que são três as suas principais caracte- 

rísticas: a cartularidade, a autonomia e a abstração. 

Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Foi ne- 

cessária essa pequena exegese para refletirmos que 

não importa a forma como a sociedade queira se 

organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno 

humano. Como nos ensina Platão, a necessidade é 

a mãe das invenções. Considerando o dinamismo da 

evolução da sociedade da informação, inicialmente 

revolucionada pela invenção do códex e da imprensa 

nos idos de 1450, que possibilitou na Idade Média 

o armazenamento e a circulação de grandes volu- 

mes de informação, e, recentemente, o fenômeno da 

internet, que eliminou distâncias e barreiras culturais, 

transformando o mundo em uma aldeia global, seria 

impossível que o próprio mundo virtual não desenvol- 

vesse sua moeda, não somente por questão financei- 

ra, mas sobretudo para afirmação de sua identidade 

cultural. 

Criada por um "personagem virtual", cuja identi- 

dade no mundo real é motivo de grande especulação, 

a bitcoin, resumidamente, é uma moeda virtual que 

pode ser utilizada na aquisição de produtos e servi- 

ços dos mais diversos no mundo virtual. Trata-se de 

um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, 

portanto, sem lastro, uma aberração no mundo finan- 

ceiro, que, não obstante isso, tem valor. 

No entanto, ao que tudo indica, essa questão do 

lastro está prestes a ser resolvida. Explico. Grandes 

corporações começam a acenar com a possibilidade 

de aceitar bitcoins na compra de serviços. Se a in- 

dústria pesada da tecnologia realmente adotar polí- 

ticas reconhecendo e incluindo bitcoins como moeda 

válida, estará dado o primeiro passo para a criação 

de um mercado financeiro global de bitcoins. Esse 

assunto é de alta relevância para a sociedade como 

um todo e poderá abrir as portas para novos serviços 

nas estruturas que se formarão não somente no mer-



cado financeiro, em todas as suas facetas — refiro-me 

à Bolsa de Valores, inclusive, bem como em novos 

campos do direito e na atividade estatal de regulação 

dessa nova moeda. 

Certamente a consolidação dos bitcoins não re- 

vogará as outras modalidades de circulação de rique- 

za criadas ao longo da história, posto que ainda é 

possível trocar mercadorias, emitir letras de câmbio, 

transacionar com moedas e outros títulos. Ao longo 

do tempo aprendemos também que os instrumentos 

se renovaram e se tornaram mais sofisticados, fato 

que constitui um desafio para o mundo do direito.

AVANZI, Dane. UOL TV Todo Dia. Disponível em:

<http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2015/03/

opiniao/65848-moeda-digital-deve-revolucionar-a-socie-

dade.php>. Acesso em: 09 ago. 2015. Adaptado.

A colocação do pronome destacado atende às exigências

da norma-padrão da Língua Portuguesa em:

• A) Os clientes mais exigentes sempre comportaram- se

bem diante das medidas favoráveis oferecidas pelos

bancos.

• B) Efetivando- se os pagamentos com moedas virtuais,

os clientes terão confiança para utilizar esse recurso

financeiro.

• C) Os usuários constantes da internet não enganam- se a

respeito das vantagens do comércio on-line.

• D) É preciso observar que a população interessa- se

pelas formas de aprendizagem condizentes com a

sua cultura.

• E) Os turistas tinham organizado- se para viajar quando

as condições econômicas melhorassem.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Moeda digital deve revolucionar a sociedade

Nas sociedades primitivas, a produção de bens 

era limitada e feita por famílias que trocavam seus 

produtos de subsistência através do escambo, orga- 

nizado em locais públicos, decorrendo daí a origem 

do termo "pregão" da Bolsa. Com o passar do tem- 

po, especialmente na antiguidade, época em que 

os povos já dominavam a navegação, o comércio 

internacional se modernizou e engendrou a criação 

de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de 

mercadorias, que tinham como lastro elas mesmas, 

geralmente alcunhadas em ouro, prata ou bronze, 

metais preciosos desde sempre. 

A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na 

Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar 

uma quantidade de riqueza acumulada tão grande 

que transformaria o próprio dinheiro em mercadoria. 

Nascia o mercado financeiro em Amsterdã, que de- 

pois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo. A 

grande inovação na época foi o mecanismo de com- 

pensação nos pagamentos, mais seguro e prático, no 

qual um banco emitia uma ordem de pagamento para 

outro em favor de determinada pessoa e esta poderia 

sacá-la sem que uma quantidade enorme de dinheiro 

ou ouro tivesse de ser transportada entre continen-



tes. Essa ordem de pagamento, hoje reconhecida no 

mundo financeiro como "título cambial", tem como 

instrumento mais conhecido o cheque, "neto" da le- 

tra de câmbio, amplamente usada pela burguesia em 

transações financeiras na alta idade média. A teoria 

nos ensina que são três as suas principais caracte- 

rísticas: a cartularidade, a autonomia e a abstração. 

Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Foi ne- 

cessária essa pequena exegese para refletirmos que 

não importa a forma como a sociedade queira se 

organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno 

humano. Como nos ensina Platão, a necessidade é 

a mãe das invenções. Considerando o dinamismo da 

evolução da sociedade da informação, inicialmente 

revolucionada pela invenção do códex e da imprensa 

nos idos de 1450, que possibilitou na Idade Média 

o armazenamento e a circulação de grandes volu- 

mes de informação, e, recentemente, o fenômeno da 

internet, que eliminou distâncias e barreiras culturais, 

transformando o mundo em uma aldeia global, seria 

impossível que o próprio mundo virtual não desenvol- 

vesse sua moeda, não somente por questão financei- 

ra, mas sobretudo para afirmação de sua identidade 

cultural. 

Criada por um "personagem virtual", cuja identi- 

dade no mundo real é motivo de grande especulação, 

a bitcoin, resumidamente, é uma moeda virtual que 

pode ser utilizada na aquisição de produtos e servi- 

ços dos mais diversos no mundo virtual. Trata-se de 

um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, 

portanto, sem lastro, uma aberração no mundo finan- 

ceiro, que, não obstante isso, tem valor. 

No entanto, ao que tudo indica, essa questão do 

lastro está prestes a ser resolvida. Explico. Grandes 

corporações começam a acenar com a possibilidade 

de aceitar bitcoins na compra de serviços. Se a in- 

dústria pesada da tecnologia realmente adotar polí- 

ticas reconhecendo e incluindo bitcoins como moeda 

válida, estará dado o primeiro passo para a criação 

de um mercado financeiro global de bitcoins. Esse 

assunto é de alta relevância para a sociedade como 

um todo e poderá abrir as portas para novos serviços 

nas estruturas que se formarão não somente no mer- 

cado financeiro, em todas as suas facetas — refiro-me 

à Bolsa de Valores, inclusive, bem como em novos 

campos do direito e na atividade estatal de regulação 

dessa nova moeda. 

Certamente a consolidação dos bitcoins não re- 

vogará as outras modalidades de circulação de rique- 

za criadas ao longo da história, posto que ainda é 

possível trocar mercadorias, emitir letras de câmbio, 

transacionar com moedas e outros títulos. Ao longo 

do tempo aprendemos também que os instrumentos 

se renovaram e se tornaram mais sofisticados, fato 

que constitui um desafio para o mundo do direito.

AVANZI, Dane. UOL TV Todo Dia. Disponível em:

<http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2015/03/

opiniao/65848-moeda-digital-deve-revolucionar-a-socie-

dade.php>. Acesso em: 09 ago. 2015. Adaptado.

A palavra destacada apresenta a concordância nominal de

acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa em:

• A) Várias agências bancárias estão implementando a

biometria, nos caixas eletrônicos, baseados nas características físicas dos clientes.

• B) O avanço dos serviços bancários e sucesso das moedas virtuais, ocorridas nos últimos anos, oferecem

aos usuários conectados experiências prazerosas.



• C) O aumento do uso dos cartões fornecido por vários

bancos representa um dos elementos mais importantes e característicos na área financeira do século XX.

• D) A construção estratégica de curto e médio prazos,

compatível com os padrões de competitividade do

mercado bancário, tornou os mecanismos de prevenção mais eficientes.

• E) As tecnologias de mobilidade e a competência dos

funcionários são característicos da rede bancária na

atualidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Moeda digital deve revolucionar a sociedade

Nas sociedades primitivas, a produção de bens 

era limitada e feita por famílias que trocavam seus 

produtos de subsistência através do escambo, orga- 

nizado em locais públicos, decorrendo daí a origem 

do termo "pregão" da Bolsa. Com o passar do tem- 

po, especialmente na antiguidade, época em que 

os povos já dominavam a navegação, o comércio 

internacional se modernizou e engendrou a criação 

de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de 

mercadorias, que tinham como lastro elas mesmas, 

geralmente alcunhadas em ouro, prata ou bronze, 

metais preciosos desde sempre. 

A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na 

Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar 

uma quantidade de riqueza acumulada tão grande 

que transformaria o próprio dinheiro em mercadoria. 

Nascia o mercado financeiro em Amsterdã, que de- 

pois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo. A 

grande inovação na época foi o mecanismo de com- 

pensação nos pagamentos, mais seguro e prático, no 

qual um banco emitia uma ordem de pagamento para 

outro em favor de determinada pessoa e esta poderia 

sacá-la sem que uma quantidade enorme de dinheiro 

ou ouro tivesse de ser transportada entre continen- 

tes. Essa ordem de pagamento, hoje reconhecida no 

mundo financeiro como "título cambial", tem como 

instrumento mais conhecido o cheque, "neto" da le- 

tra de câmbio, amplamente usada pela burguesia em 

transações financeiras na alta idade média. A teoria 

nos ensina que são três as suas principais caracte- 

rísticas: a cartularidade, a autonomia e a abstração. 

Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Foi ne- 

cessária essa pequena exegese para refletirmos que 

não importa a forma como a sociedade queira se 

organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno 

humano. Como nos ensina Platão, a necessidade é 

a mãe das invenções. Considerando o dinamismo da 

evolução da sociedade da informação, inicialmente 

revolucionada pela invenção do códex e da imprensa 

nos idos de 1450, que possibilitou na Idade Média 

o armazenamento e a circulação de grandes volu- 

mes de informação, e, recentemente, o fenômeno da 

internet, que eliminou distâncias e barreiras culturais, 

transformando o mundo em uma aldeia global, seria 

impossível que o próprio mundo virtual não desenvol- 

vesse sua moeda, não somente por questão financei- 

ra, mas sobretudo para afirmação de sua identidade 

cultural. 

Criada por um "personagem virtual", cuja identi-



dade no mundo real é motivo de grande especulação, 

a bitcoin, resumidamente, é uma moeda virtual que 

pode ser utilizada na aquisição de produtos e servi- 

ços dos mais diversos no mundo virtual. Trata-se de 

um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, 

portanto, sem lastro, uma aberração no mundo finan- 

ceiro, que, não obstante isso, tem valor. 

No entanto, ao que tudo indica, essa questão do 

lastro está prestes a ser resolvida. Explico. Grandes 

corporações começam a acenar com a possibilidade 

de aceitar bitcoins na compra de serviços. Se a in- 

dústria pesada da tecnologia realmente adotar polí- 

ticas reconhecendo e incluindo bitcoins como moeda 

válida, estará dado o primeiro passo para a criação 

de um mercado financeiro global de bitcoins. Esse 

assunto é de alta relevância para a sociedade como 

um todo e poderá abrir as portas para novos serviços 

nas estruturas que se formarão não somente no mer- 

cado financeiro, em todas as suas facetas — refiro-me 

à Bolsa de Valores, inclusive, bem como em novos 

campos do direito e na atividade estatal de regulação 

dessa nova moeda. 

Certamente a consolidação dos bitcoins não re- 

vogará as outras modalidades de circulação de rique- 

za criadas ao longo da história, posto que ainda é 

possível trocar mercadorias, emitir letras de câmbio, 

transacionar com moedas e outros títulos. Ao longo 

do tempo aprendemos também que os instrumentos 

se renovaram e se tornaram mais sofisticados, fato 

que constitui um desafio para o mundo do direito.

AVANZI, Dane. UOL TV Todo Dia. Disponível em:

<http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2015/03/

opiniao/65848-moeda-digital-deve-revolucionar-a-socie-

dade.php>. Acesso em: 09 ago. 2015. Adaptado.

De acordo com as regras de regência verbal estabelecidas pela norma-padrão da Língua Portuguesa, o elemento destacado está adequadamente empregado

em:

• A) Os inadimplentes infringem aos regulamentos estabelecidos pelas financeiras ao deixar de cumprir os

prazos dos empréstimos.

• B) Os comerciantes elogiaram aos bancos às medidas

tomadas a favor de seus empreendimentos.

• C) Vários executivos procuram realizar cursos de especialização porque cobiçam aos estágios mais avançados da carreira.

• D) Os funcionários mais graduados das grandes empresas aspiram aos melhores cargos tendo em vista o

aumento de seu poder aquisitivo.

• E) Algumas grandes empresas responsáveis pelas redes

sociais ludibriam aos princípios estabelecidos por lei

ao permitir postagens agressivas.
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Q7.

Quanto nós merecemos? 

Lya Luft 

O ser humano é um animal que deu errado em 

várias coisas. A maioria das pessoas que conheço, 

se fizesse uma terapia, ainda que breve, haveria de 

viver melhor. Os problemas podiam continuar ali, mas 

elas aprenderiam a lidar com eles. 

Sem querer fazer uma interpretação barata ou 

subir além do chinelo: como qualquer pessoa que 

tenha lido Freud e companhia, não raro penso nas



rasteiras que o inconsciente nos passa e em quanto 

nos atrapalhamos por achar que merecemos pouco. 

Pessoalmente, acho que merecemos muito: nas- 

cemos para ser bem mais felizes do que somos, mas 

nossa cultura, nossa sociedade, nossa família não 

nos contaram essa história direito. Fomos onerados 

com contos de ogros sobre culpa, dívida, deveres e... 

mais culpa. 

Um psicanalista me disse um dia: 

– Minha profissão ajuda as pessoas a manter a 

cabeça à tona d’água. Milagres ninguém faz. 

Nessa tona das águas da vida, por cima da qual 

nossa cabeça espia – se não naufragamos de vez –, 

somos assediados por pensamentos nem sempre 

muito inteligentes ou positivos sobre nós mesmos. 

As armadilhas do inconsciente, que é onde nos- 

so pé derrapa, talvez nos façam vislumbrar nessa 

fenda obscura um letreiro que diz: "Eu não mereço 

ser feliz. Quem sou eu para estar bem, ter saúde, ter 

alguma segurança e alegria? Não mereço uma boa 

família, afetos razoavelmente seguros, felicidade em 

meio aos dissabores". Nada disso. Não nos ensina- 

ram que "Deus faz sofrer a quem ama"? 

Portanto, se algo começa a ir muito bem, pos- 

sivelmente daremos um jeito de que desmorone – a 

não ser que tenhamos aprendido a nos valorizar. 

Vivemos o efeito de muita raiva acumulada, mui- 

to mal-entendido nunca explicado, mágoas infantis, 

obrigações excessivas e imaginárias. Somos ofus- 

cados pelo danoso mito da mãe santa e da esposa 

imaculada e do homem poderoso, pela miragem dos 

filhos mais que perfeitos, do patrão infalível e do go- 

verno sempre confiável. Sofremos sob o peso de 

quanto “devemos” a todas essas entidades inventa- 

das, pois, afinal, por trás delas existe apenas gente, 

tão frágil quanto nós. 

Esses fantasmas nos questionam, mãos na cin- 

tura, sobrancelhas iradas: 

– Ué, você está quase se livrando das drogas, 

está quase conquistando a pessoa amada, está qua- 

se equilibrando sua relação com a família, está qua- 

se obtendo sucesso, vive com alguma tranquilidade 

financeira... será que você merece? Veja lá! 

Ouvindo isso, assustados réus, num ato nada 

falho tiramos o tapete de nós mesmos e damos um 

jeito de nos boicotar – coisa que aliás fazemos de- 

mais nesta curta vida. Escolhemos a droga em lugar 

da lucidez e da saúde; nos fechamos para os afetos 

em lugar de lhes abrir espaço; corremos atarantados 

em busca de mais dinheiro do que precisaríamos; se 

vamos bem em uma atividade, ficamos inquietos e 

queremos trocar; se uma relação floresce, viramos 

críticos mordazes ou traímos o outro, dando um jeito 

de podar carinho, confiança ou sensualidade. 

Se a gente pudesse mudar um pouco essa pers- 

pectiva, e não encarar drogas, bebida em excesso, 

mentira, egoísmo e isolamento como “proibidos”, mas 

como uma opção burra e destrutiva, quem sabe po- 

deríamos escolher coisas que nos favorecessem. E 

não passar uma vida inteira afastando o que poderia 

nos dar alegria, prazer, conforto ou serenidade. 

No conflitado e obscuro território do inconsciente, 

que o velho sábio Freud nos ensinaria a arejar e ilu- 

minar, ainda nos consideramos maus meninos e me- 

ninas, crianças malcomportadas que merecem casti- 

go, privação, desperdício de vida. Bom, isso também 

somos nós: estranho animal que nasceu precisando 

urgente de conserto. 

Alguém sabe o endereço de uma oficina boa, ba- 



rata, perto de casa – ah, e que não lide com notas 

frias?

Disponível em: <http://arquivoetc.blogspot.com.br/2005/12/

veja-lya-luft-quanto-ns-merecemos.html>. Acesso em: 16

mar. 2018.

No trecho “ Ouvindo isso, assustados réus, num ato

nada falho tiramos o tapete de nós mesmos” (L. 52-53),

a oração reduzida em negrito apresenta, em relação à

oração seguinte, o valor semântico de

• A) tempo

• B) modo

• C) oposição

• D) proporção

• E) consequência
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Moeda digital deve revolucionar a sociedade

Nas sociedades primitivas, a produção de bens 

era limitada e feita por famílias que trocavam seus 

produtos de subsistência através do escambo, orga- 

nizado em locais públicos, decorrendo daí a origem 

do termo "pregão" da Bolsa. Com o passar do tem- 

po, especialmente na antiguidade, época em que 

os povos já dominavam a navegação, o comércio 

internacional se modernizou e engendrou a criação 

de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de 

mercadorias, que tinham como lastro elas mesmas, 

geralmente alcunhadas em ouro, prata ou bronze, 

metais preciosos desde sempre. 

A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na 

Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar 

uma quantidade de riqueza acumulada tão grande 

que transformaria o próprio dinheiro em mercadoria. 

Nascia o mercado financeiro em Amsterdã, que de- 

pois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo. A 

grande inovação na época foi o mecanismo de com- 

pensação nos pagamentos, mais seguro e prático, no 

qual um banco emitia uma ordem de pagamento para 

outro em favor de determinada pessoa e esta poderia 

sacá-la sem que uma quantidade enorme de dinheiro 

ou ouro tivesse de ser transportada entre continen- 

tes. Essa ordem de pagamento, hoje reconhecida no 

mundo financeiro como "título cambial", tem como 

instrumento mais conhecido o cheque, "neto" da le- 

tra de câmbio, amplamente usada pela burguesia em 

transações financeiras na alta idade média. A teoria 

nos ensina que são três as suas principais caracte- 

rísticas: a cartularidade, a autonomia e a abstração. 

Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Foi ne- 

cessária essa pequena exegese para refletirmos que 

não importa a forma como a sociedade queira se 

organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno 

humano. Como nos ensina Platão, a necessidade é 

a mãe das invenções. Considerando o dinamismo da 

evolução da sociedade da informação, inicialmente 

revolucionada pela invenção do códex e da imprensa 

nos idos de 1450, que possibilitou na Idade Média 

o armazenamento e a circulação de grandes volu-



mes de informação, e, recentemente, o fenômeno da 

internet, que eliminou distâncias e barreiras culturais, 

transformando o mundo em uma aldeia global, seria 

impossível que o próprio mundo virtual não desenvol- 

vesse sua moeda, não somente por questão financei- 

ra, mas sobretudo para afirmação de sua identidade 

cultural. 

Criada por um "personagem virtual", cuja identi- 

dade no mundo real é motivo de grande especulação, 

a bitcoin, resumidamente, é uma moeda virtual que 

pode ser utilizada na aquisição de produtos e servi- 

ços dos mais diversos no mundo virtual. Trata-se de 

um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, 

portanto, sem lastro, uma aberração no mundo finan- 

ceiro, que, não obstante isso, tem valor. 

No entanto, ao que tudo indica, essa questão do 

lastro está prestes a ser resolvida. Explico. Grandes 

corporações começam a acenar com a possibilidade 

de aceitar bitcoins na compra de serviços. Se a in- 

dústria pesada da tecnologia realmente adotar polí- 

ticas reconhecendo e incluindo bitcoins como moeda 

válida, estará dado o primeiro passo para a criação 

de um mercado financeiro global de bitcoins. Esse 

assunto é de alta relevância para a sociedade como 

um todo e poderá abrir as portas para novos serviços 

nas estruturas que se formarão não somente no mer- 

cado financeiro, em todas as suas facetas — refiro-me 

à Bolsa de Valores, inclusive, bem como em novos 

campos do direito e na atividade estatal de regulação 

dessa nova moeda. 

Certamente a consolidação dos bitcoins não re- 

vogará as outras modalidades de circulação de rique- 

za criadas ao longo da história, posto que ainda é 

possível trocar mercadorias, emitir letras de câmbio, 

transacionar com moedas e outros títulos. Ao longo 

do tempo aprendemos também que os instrumentos 

se renovaram e se tornaram mais sofisticados, fato 

que constitui um desafio para o mundo do direito.

AVANZI, Dane. UOL TV Todo Dia. Disponível em:

<http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2015/03/

opiniao/65848-moeda-digital-deve-revolucionar-a-socie-

dade.php>. Acesso em: 09 ago. 2015. Adaptado.

No texto, a palavra ou expressão a que o termo destacado se refere está corretamente explicitada entre colchetes em:

• A) "A teoria nos ensina que são três as suas principais

características" (L. 29-31) [ordem de pagamento]

• B) "Criada por um ‘personagem virtual’, cuja identidade no mundo real é motivo de grande especulação"

(L. 49-50) [moeda virtual]

• C) "trocavam seus produtos de subsistência através do

escambo, organizado em locais públicos, decorrendo

daí a origem do termo ‘pregão’ da Bolsa" (L. 2-5) [produção de bens]

• D) " ela é sempre motivada por um fenômeno humano"

(L. 35-36) [essa pequena exegese]

• E) "o que isso tem a ver com bitcoins?" (L. 32) [transação

financeira virtual]
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Q9.

Quanto nós merecemos? 

Lya Luft



O ser humano é um animal que deu errado em 

várias coisas. A maioria das pessoas que conheço, 

se fizesse uma terapia, ainda que breve, haveria de 

viver melhor. Os problemas podiam continuar ali, mas 

elas aprenderiam a lidar com eles. 

Sem querer fazer uma interpretação barata ou 

subir além do chinelo: como qualquer pessoa que 

tenha lido Freud e companhia, não raro penso nas 

rasteiras que o inconsciente nos passa e em quanto 

nos atrapalhamos por achar que merecemos pouco. 

Pessoalmente, acho que merecemos muito: nas- 

cemos para ser bem mais felizes do que somos, mas 

nossa cultura, nossa sociedade, nossa família não 

nos contaram essa história direito. Fomos onerados 

com contos de ogros sobre culpa, dívida, deveres e... 

mais culpa. 

Um psicanalista me disse um dia: 

– Minha profissão ajuda as pessoas a manter a 

cabeça à tona d’água. Milagres ninguém faz. 

Nessa tona das águas da vida, por cima da qual 

nossa cabeça espia – se não naufragamos de vez –, 

somos assediados por pensamentos nem sempre 

muito inteligentes ou positivos sobre nós mesmos. 

As armadilhas do inconsciente, que é onde nos- 

so pé derrapa, talvez nos façam vislumbrar nessa 

fenda obscura um letreiro que diz: "Eu não mereço 

ser feliz. Quem sou eu para estar bem, ter saúde, ter 

alguma segurança e alegria? Não mereço uma boa 

família, afetos razoavelmente seguros, felicidade em 

meio aos dissabores". Nada disso. Não nos ensina- 

ram que "Deus faz sofrer a quem ama"? 

Portanto, se algo começa a ir muito bem, pos- 

sivelmente daremos um jeito de que desmorone – a 

não ser que tenhamos aprendido a nos valorizar. 

Vivemos o efeito de muita raiva acumulada, mui- 

to mal-entendido nunca explicado, mágoas infantis, 

obrigações excessivas e imaginárias. Somos ofus- 

cados pelo danoso mito da mãe santa e da esposa 

imaculada e do homem poderoso, pela miragem dos 

filhos mais que perfeitos, do patrão infalível e do go- 

verno sempre confiável. Sofremos sob o peso de 

quanto “devemos” a todas essas entidades inventa- 

das, pois, afinal, por trás delas existe apenas gente, 

tão frágil quanto nós. 

Esses fantasmas nos questionam, mãos na cin- 

tura, sobrancelhas iradas: 

– Ué, você está quase se livrando das drogas, 

está quase conquistando a pessoa amada, está qua- 

se equilibrando sua relação com a família, está qua- 

se obtendo sucesso, vive com alguma tranquilidade 

financeira... será que você merece? Veja lá! 

Ouvindo isso, assustados réus, num ato nada 

falho tiramos o tapete de nós mesmos e damos um 

jeito de nos boicotar – coisa que aliás fazemos de- 

mais nesta curta vida. Escolhemos a droga em lugar 

da lucidez e da saúde; nos fechamos para os afetos 

em lugar de lhes abrir espaço; corremos atarantados 

em busca de mais dinheiro do que precisaríamos; se 

vamos bem em uma atividade, ficamos inquietos e 

queremos trocar; se uma relação floresce, viramos 

críticos mordazes ou traímos o outro, dando um jeito 

de podar carinho, confiança ou sensualidade. 

Se a gente pudesse mudar um pouco essa pers- 

pectiva, e não encarar drogas, bebida em excesso, 

mentira, egoísmo e isolamento como “proibidos”, mas 

como uma opção burra e destrutiva, quem sabe po- 

deríamos escolher coisas que nos favorecessem. E 

não passar uma vida inteira afastando o que poderia 

nos dar alegria, prazer, conforto ou serenidade. 



No conflitado e obscuro território do inconsciente, 

que o velho sábio Freud nos ensinaria a arejar e ilu- 

minar, ainda nos consideramos maus meninos e me- 

ninas, crianças malcomportadas que merecem casti- 

go, privação, desperdício de vida. Bom, isso também 

somos nós: estranho animal que nasceu precisando 

urgente de conserto. 

Alguém sabe o endereço de uma oficina boa, ba- 

rata, perto de casa – ah, e que não lide com notas 

frias?

Disponível em: <http://arquivoetc.blogspot.com.br/2005/12/

veja-lya-luft-quanto-ns-merecemos.html>. Acesso em: 16

mar. 2018.

Ao longo do texto, a autora defende a tese de que nós,

seres humanos, somos um estranho animal que nasceu

precisando urgentemente de conserto porque

• A) desconsideramos o que diz Freud.

• B) mantemos a cabeça à tona d’água.

• C) lemos contos de ogros sobre culpa.

• D) adotamos atitudes de autossabotagem.

• E) encaramos as drogas como coisa proibida.
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Q10.

Quanto nós merecemos? 

Lya Luft 

O ser humano é um animal que deu errado em 

várias coisas. A maioria das pessoas que conheço, 

se fizesse uma terapia, ainda que breve, haveria de 

viver melhor. Os problemas podiam continuar ali, mas 

elas aprenderiam a lidar com eles. 

Sem querer fazer uma interpretação barata ou 

subir além do chinelo: como qualquer pessoa que 

tenha lido Freud e companhia, não raro penso nas 

rasteiras que o inconsciente nos passa e em quanto 

nos atrapalhamos por achar que merecemos pouco. 

Pessoalmente, acho que merecemos muito: nas- 

cemos para ser bem mais felizes do que somos, mas 

nossa cultura, nossa sociedade, nossa família não 

nos contaram essa história direito. Fomos onerados 

com contos de ogros sobre culpa, dívida, deveres e... 

mais culpa. 

Um psicanalista me disse um dia: 

– Minha profissão ajuda as pessoas a manter a 

cabeça à tona d’água. Milagres ninguém faz. 

Nessa tona das águas da vida, por cima da qual 

nossa cabeça espia – se não naufragamos de vez –, 

somos assediados por pensamentos nem sempre 

muito inteligentes ou positivos sobre nós mesmos. 

As armadilhas do inconsciente, que é onde nos- 

so pé derrapa, talvez nos façam vislumbrar nessa 

fenda obscura um letreiro que diz: "Eu não mereço 

ser feliz. Quem sou eu para estar bem, ter saúde, ter 

alguma segurança e alegria? Não mereço uma boa 

família, afetos razoavelmente seguros, felicidade em 

meio aos dissabores". Nada disso. Não nos ensina- 

ram que "Deus faz sofrer a quem ama"? 

Portanto, se algo começa a ir muito bem, pos- 

sivelmente daremos um jeito de que desmorone – a



não ser que tenhamos aprendido a nos valorizar. 

Vivemos o efeito de muita raiva acumulada, mui- 

to mal-entendido nunca explicado, mágoas infantis, 

obrigações excessivas e imaginárias. Somos ofus- 

cados pelo danoso mito da mãe santa e da esposa 

imaculada e do homem poderoso, pela miragem dos 

filhos mais que perfeitos, do patrão infalível e do go- 

verno sempre confiável. Sofremos sob o peso de 

quanto “devemos” a todas essas entidades inventa- 

das, pois, afinal, por trás delas existe apenas gente, 

tão frágil quanto nós. 

Esses fantasmas nos questionam, mãos na cin- 

tura, sobrancelhas iradas: 

– Ué, você está quase se livrando das drogas, 

está quase conquistando a pessoa amada, está qua- 

se equilibrando sua relação com a família, está qua- 

se obtendo sucesso, vive com alguma tranquilidade 

financeira... será que você merece? Veja lá! 

Ouvindo isso, assustados réus, num ato nada 

falho tiramos o tapete de nós mesmos e damos um 

jeito de nos boicotar – coisa que aliás fazemos de- 

mais nesta curta vida. Escolhemos a droga em lugar 

da lucidez e da saúde; nos fechamos para os afetos 

em lugar de lhes abrir espaço; corremos atarantados 

em busca de mais dinheiro do que precisaríamos; se 

vamos bem em uma atividade, ficamos inquietos e 

queremos trocar; se uma relação floresce, viramos 

críticos mordazes ou traímos o outro, dando um jeito 

de podar carinho, confiança ou sensualidade. 

Se a gente pudesse mudar um pouco essa pers- 

pectiva, e não encarar drogas, bebida em excesso, 

mentira, egoísmo e isolamento como “proibidos”, mas 

como uma opção burra e destrutiva, quem sabe po- 

deríamos escolher coisas que nos favorecessem. E 

não passar uma vida inteira afastando o que poderia 

nos dar alegria, prazer, conforto ou serenidade. 

No conflitado e obscuro território do inconsciente, 

que o velho sábio Freud nos ensinaria a arejar e ilu- 

minar, ainda nos consideramos maus meninos e me- 

ninas, crianças malcomportadas que merecem casti- 

go, privação, desperdício de vida. Bom, isso também 

somos nós: estranho animal que nasceu precisando 

urgente de conserto. 

Alguém sabe o endereço de uma oficina boa, ba- 

rata, perto de casa – ah, e que não lide com notas 

frias?

Disponível em: <http://arquivoetc.blogspot.com.br/2005/12/

veja-lya-luft-quanto-ns-merecemos.html>. Acesso em: 16

mar. 2018.

O acento grave marca, na escrita, o fenômeno da crase,

isto é, representa a fusão de dois a.

Dessa forma, o acento indicativo da crase está corretamente empregado em:

• A) Meu sonho é conhecer à Paris dos romances.

• B) Todos deveriam sempre lembrar à quem agradecer.

• C) Restrinjo-me àquilo que ficou combinado na reunião.

• D) Ensinaram à ela muito sobre a história da psicanálise.

• E) Referimo-nos à toda raiva acumulada em nossos corações.
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Q11.



A final da Copa do mundo de 2014 foi disputada entre Alemanha e Argentina no Maracanã, que tem capacidade para 80 mil espectadores.

Supondo-se que o estádio estivesse lotado, que exatamente 26 mil espectadores não fossem argentinos nem alemães, e que, para cada 5 alemães houvesse 7

argentinos, qual o total de argentinos presentes no estádio?

• A) 22.500.

• B) 24.000.

• C) 26.000.

• D) 30.000.

• E) 31.500.
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Q12.

Durante 185 dias úteis, 5 funcionários de uma agência bancária participaram de um rodízio. Nesse rodízio, a cada dia, exatamente 4 dos 5 funcionários foram

designados para trabalhar no setor X, e cada um dos 5 funcionários trabalhou no setor X o mesmo número N de dias úteis.

O resto de N na divisão por 5 é

• A) 4.

• B) 3.

• C) 0.

• D) 1.

• E) 2.
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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

Raciocínio Lógico-matemático / Frações e operações com frações

Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO E CONTROLE JúNIOR / PETROBRAS / 2015 / CESGRANRIO

Q14.

Uma montadora necessita de 5 peças idênticas para efetuar o reparo de suas máquinas. As peças são vendidas em duas lojas. A primeira loja tem apenas 3

peças disponíveis no momento e oferece um desconto de 20% sobre o preço sugerido pelo fabricante. A segunda loja tem apenas 2 peças disponíveis e oferece

um desconto de 15% sobre o preço sugerido pelo fabricante.

Comprando-se todas as peças disponíveis nessas duas lojas, o preço pago, em relação ao preço sugerido pelo fabricante para as 5 peças, corresponderá a um

desconto de

• A) 25%.

• B) 22%.

• C) 20%.

• D) 18%.

• E) 15%.

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

Raciocínio Lógico-matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q15.

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

Raciocínio Lógico-matemático / Estatística descritiva / Distribuição de probabilidade discreta

Fonte: ADMINISTRAçãO - JúNIOR / PETROBRAS DISTRIBUIDORA / 2011 / CESGRANRIO

Q16.

Os salários de técnicos de uma empresa se distribuem normalmente com média de R$ 3.200,00 e desvio padrão de R$ 800,00.

Selecionando-se aleatoriamente dois salários de técnicos dessa empresa, qual a probabilidade de pelo menos um deles ser superior a R$ 3.880,00?

• A) 72,25%.

• B) 15,86%.

• C) 3,91%.

• D) 19,77%.

• E) 35,63%.

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

Raciocínio Lógico-matemático / Juros simples e compostos / Capitalização e descontos

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q17.

Um valor inicial C0 foi capitalizado por meio da incidência 

de juros compostos mensais constantes iguais a 6,09%. 

Ao final de 6 meses, isto é, após 6 incidências dos juros,



gerou-se o montante M. 

 

A partir do valor inicial C0, seria alcançado o mesmo montante M ao final de 12 meses (12 incidências), se os juros 

compostos mensais constantes tivessem sido iguais a

• A) 1,045%

• B) 1,450%

• C) 3,045%

• D) 3,450%

• E) 3,000%

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

Raciocínio Lógico-matemático / Juros simples e compostos / Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2018 / CESGRANRIO

Q18.

O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o

preço de venda (preço original) de um de seus produtos

e, ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de

custo desse produto.

Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido

sobre o preço de custo?

• A) 40%

• B) 30%

• C) 10%

• D) 20%

• E) 25%

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

Raciocínio Lógico-matemático / Planos ou Sistemas de Amortização de Empréstimos e Financiamentos

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q19.

Uma empresa contraiu um financiamento para a aquisição de um terreno junto a uma instituição financeira, no valor de dois milhões de reais, a uma taxa de

10% a.a., para ser pago em 4 prestações anuais, sucessivas e postecipadas.

A partir da previsão de receitas, o diretor financeiro propôs o seguinte plano de amortização da dívida:

Ano 1 – Amortização de 10% do valor do empréstimo;

Ano 2 – Amortização de 20% do valor do empréstimo;

Ano 3 – Amortização de 30% do valor do empréstimo;

Ano 4 – Amortização de 40% do valor do empréstimo.

Considerando as informações apresentadas, os valores, em milhares de reais, das prestações anuais, do primeiro ao quarto ano, são, respectivamente,

• A) 700, 650, 600 e 500.

• B) 700, 600, 500 e 400.

• C) 200, 400, 600 e 800.

• D) 400, 560, 720 e 860.

• E) 400, 580, 740 e 880.

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

Raciocínio Lógico-matemático / Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q20.



Um cliente foi a um banco tomar um empréstimo de 100 mil reais, no regime de juros compostos, a serem pagos após 3 meses por meio de um único

pagamento.

Para conseguir o dinheiro, foram apresentadas as seguintes condições:

I - taxa de juros de 5% ao mês, incidindo sobre o saldo

devedor acumulado do mês anterior;

II - impostos mais taxas que poderão ser financiados

juntamente com os 100 mil reais.

Ao fazer a simulação, o gerente informou que o valor total

de quitação após os 3 meses seria de 117.500 reais.

O valor mais próximo do custo real efetivo mensal, ou

seja, a taxa mensal equivalente desse empréstimo, comparando o que pegou com o que pagou, é de

• A) [(1,1751/3 - 1) x 100]%

• B) [(1,1931/3 - 1) x 100]%

• C) [(1,051/3 - 1) x 100]%

• D) [(1,1581/3 - 1) x 100]%

• E) [(1,1891/3 - 1) x 100]%

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

Raciocínio Lógico-matemático / Taxas de Retorno

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO / CAIXA / 2012 / CESGRANRIO

Q21.

Um projeto de investimento, cujo aporte de capital inicial é de R$ 20.000,00, irá gerar, após um período, retorno de R$ 35.000,00.

A Taxa Interna de Retorno (TIR) desse investimento é

• A) 34%.

• B) 43%.

• C) 75%.

• D) 175%.

• E) 275%.

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

Atualidades do Mercado Financeiro / Sistema financeiro nacional

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q22.

Atua como operador do Sistema Financeiro Nacional a(o)

• A) Bolsa de Mercadorias e Futuros

• B) CMN

• C) Susep

• D) Previc

• E) Banco Central do Brasil

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

Atualidades do Mercado Financeiro / Dinâmica do mercado

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2015 / CESGRANRIO

Q23.



O mercado à vista de ações permite que os investidores comprem ou vendam estes títulos mobiliários no seu pregão.

No Brasil, a(s)

• A) liquidação financeira das transações (crédito em reais ao vendedor das ações) no mercado à vista ocorre no mesmo dia da operação.

• B) compras e vendas de ações não podem ocorrer nos dias úteis após às 17 horas.

• C) liquidação física das transações (entrega de ações ao comprador) no mercado à vista ocorre no mesmo dia da operação.

• D) única maneira de comprar e vender ações de companhias abertas é no mercado à vista.

• E) operações de “day trade” no mercado à vista ( compra e venda da mesma quantidade de uma ação, no mesmo pregão, pela mesma pessoa) são

permitidas.

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

Atualidades do Mercado Financeiro / Mercado bancário

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2015 / CESGRANRIO

Q24.

Os bancos de investimentos foram criados para canalizar recursos de médio e longo prazos para capital fixo ou de giro das empresas.

Uma das formas de captação desses bancos para essa finalidade é através de

• A) emissão de debêntures.

• B) contas-correntes de livre movimentação.

• C) concessão de empréstimos para empreendimentos imobiliários.

• D) emissão de títulos públicos.

• E) emissão de CDB.

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

Cultura Organizacional / Conceito de Cultura Organizacional / Preceitos da Cultura Organizacional

Fonte: PSICOLOGIA / BNDES / 2013 / CESGRANRIO

Q25.

Em análises relativas à cultura organizacional, são integrados comumente os estudos das relações de poder nas organizações.

Considerando a integração entre esses dois elementos, analise as afirmações a seguir.

I - O poder tem um papel mantenedor e homologador da cultura organizacional.

II - O poder tem como principal característica a produção de desequilíbrio nas relações entre os trabalhadores e a cultura organizacional.

III - Um dos aspectos relevantes do poder é a sua característica transformadora das culturas organizacionais.

É correto APENAS o que se afirma em

• A) I.

• B) III.

• C) I e II.

• D) I e III.

• E) II e III.

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

Cultura Organizacional / Cultura Empresarial

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q26.



A cultura é aprendida, transmitida e partilhada. É resultante de um aprendizado por condicionamento social. Ela é construída ao longo do tempo.

Em termos empresariais, a cultura também é expressa na maneira como as coisas são feitas, como a empresa está estruturada, etc.

Dessa forma, a cultura organizacional cria o[a]

• A) abordagem sistêmica da administração.

• B) identidade organizacional.

• C) público-alvo da empresa.

• D) cenário do macroambiente organizacional.

• E) relação entre o ambiente externo e o grau de incerteza interno.

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

Cultura Organizacional / Ética aplicada / Ética, moral, valores e virtudes

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q27.

Um indivíduo está buscando inspiração para prosseguir

nos seus estudos e se depara com um pensamento aristotélico assim desenvolvido: trata-se do produto dos usos

e costumes; ela não existe nos homens naturalmente,

pois nada do que é natural se adquire pelo costume.

Nesse caso, a referência do filósofo grego está relacionada à

• A) interpretação natural

• B) virtude moral

• C) cosmologia universal

• D) integração social

• E) percepção individual

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

Cultura Organizacional / Ética aplicada / Código de Ética do Banco do Brasil

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q28.

O irmão do Superintendente do Banco T é responsável

pelo relacionamento com os fornecedores. Por sugestão

do superintendente, o irmão funda uma sociedade empresária (Sociedade X) com seu primo, para fornecer produtos e serviços necessários ao desenvolvimento

regular

da instituição financeira. Após as devidas formalizações

jurídicas, a Sociedade X passa a ser fornecedora exclusiva do Banco T, e os antigos fornecedores passam a atuar através da intermediação da Sociedade X. Os

preços

praticados não sofreram valorização, sendo o lucro dessa

Sociedade retirado das comissões pagas pelos antigos

fornecedores.

Nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, o

narrado

• A) mereceria censura diante da quebra da relação imparcial com os fornecedores.

• B) mereceria elogios por permitir a aproximação de familiares com os negócios da instituição financeira.

• C) seria admitido, tendo em vista que não ocorreram prejuízos para a instituição financeira diante da ausência

de aumento dos preços.

• D) seria perfeitamente cabível, pois o relacionamento negocial com familiares dos executivos é corriqueiro.

• E) receberia repulsa pela utilização de intermediários cobrando comissões.

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

Cultura Organizacional / Ética aplicada / Código de conduta da alta administração pública

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO



Q29.

O Código de Conduta da Alta Administração Federal instituiu a Comissão de Ética Pública (CEP), responsável pelo exame dos atos praticados pelos integrantes

dos membros do Governo Federal.

Caso seja ocupante de cargo público e venha a praticar ato de gestão patrimonial sobre o qual paire dúvida quanto à sua realização à luz das normas do

referido Código, o funcionário deve

• A) estabelecer o negócio, mediante a participação de parentes sem vínculo com o serviço público.

• B) pedir exoneração do cargo, realizar o negócio e postular o seu retorno.

• C) proceder normalmente e assumir os riscos do negócio empreendido.

• D) realizar consulta prévia à CEP sobre a regularidade do negócio entabulado.

• E) consultar os seus advogados para obtenção de parecer sobre o tema.

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

Cultura Organizacional / Ética aplicada / Gestão da Sustentabilidade

Fonte: CERTIFICAçãO INTERNA - RSA / DRS / Banco do Brasil / 2009 / CESPE

Q30.

Um grupo de catadores de materiais recicláveis solicitou ao Banco do Brasil (BB) empréstimo para investir em uma cooperativa de coleta, seleção e reciclagem

de resíduos sólidos, com as seguintes características:

> produção, consumo e distribuição de riqueza (economia) centrados na valorização do ser humano, e não no capital;

> produção, consumo e comercialização de bens e serviços feitos por meio da autogestão, tendo como finalidade a sustentabilidade;

> base associativista e cooperativista.

Assinale a opção correspondente ao tema em que a situação hipotética apresentada melhor se enquadra, entre aqueles considerados pelo BB estratégicos no

contexto do desenvolvimento sustentável.

• A) private equity.

• B) venture capital.

• C) microfinanças – comércio justo.

• D) microfinanças – economia solidária.

• E) crédito imobiliário.

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

Cultura Organizacional / Estatuto Social do Banco

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q31.

Nos termos do Estatuto Social do Banco do Brasil, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do Banco deverão comunicar,

imediatamente após a investidura no cargo, a quantidade e as características dos valores mobiliários de que sejam titulares, direta ou indiretamente, de emissão

do Banco, de suas controladas ou das sociedades coligadas relacionadas à sua área de atuação, além daqueles de titularidade de seus respectivos cônjuges,

companheiros e dependentes incluídos na declaração anual do imposto de renda, à(ao):

• A) Secretaria do Tesouro.

• B) Comissão de Valores Mobiliários.

• C) Gabinete Civil.

• D) Banco Central.

• E) Ministério da Fazenda.

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

Técnicas de Vendas / Noções de administração de vendas / Planejamento, estratégias, objetivos

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q32.

A segmentação é uma estratégia importante para que as 

marcas se consolidem no mercado. 



 

Entre os diversos fins de sua aplicabilidade pelas empresas, está a

• A) alocação dos produtos em áreas de maior concorrência.

• B) análise dos fatores que atuam no macroambiente.

• C) avaliação das forças e fraquezas da companhia.

• D) identificação de nichos rentáveis de mercado.

• E) paridade com as marcas concorrentes.

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

Técnicas de Vendas / Noções de administração de vendas / Análise do mercado, metas

Fonte: PROFISSIONAL DE VENDAS - JúNIOR / LIQUIGÁS / 2015 / CESGRANRIO

Q33.

Determinados fatores podem influenciar as vendas de uma organização, independentemente dos esforços da equipe e da gerência. São as variáveis

incontroláveis.

Uma dessas variáveis, que influencia negativamente as vendas, é a

• A) comunicação ineficaz.

• B) distribuição irregular.

• C) elevação dos preços cobrados.

• D) falta de treinamento operacional.

• E) recessão econômica.

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

Técnicas de Vendas / Técnicas de Vendas de Produtos e Serviços financeiros no setor bancário / Produto, Preço, Praça e Promoção

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q34.

Apesar de ainda não poder ser caracterizado tecnicamente como um oligopólio, o mercado bancário brasileiro

apresenta uma tendência crescente de concentração, e

os bancos que operam no varejo não apresentam diferenciação de seus produtos e serviços.

Considerando uma situação em que os correntistas pessoas físicas têm informações plenas a respeito do mercado de serviços bancários, a equipe de vendas

deve ter em

vista que a disposição de o comprador individual pagar

por um bem ou um serviço é definida com base em

• A) preços de mercado praticados para o bem ou serviço

• B) informações apresentadas em peças publicitárias do

próprio banco

• C) históricos de compras e contratos anteriores

• D) comparações subjetivas em termos de benefícios

• E) avaliações a respeito de suas próprias necessidades

e desejos

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

Técnicas de Vendas / Técnicas de Vendas de Produtos e Serviços financeiros no setor bancário / Vantagem competitiva

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q35.

Um professor de marketing, numa aula sobre vantagem 

competitiva e comunicação, deve explicar a seus alunos



que, nesse âmbito, é adequado entender que

• A) ações eficazes do mix de promoções geram valor

para a marca.

• B) distorções da mensagem influenciam pouco no entendimento do seu conteúdo.

• C) empresas devem evitar ações específicas de propaganda para seus produtos.

• D) organizações sem fins lucrativos não precisam anunciar suas ações.

• E) veiculações das mensagens determinam a compreensão pelo receptor.

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

Técnicas de Vendas / Técnicas de Vendas de Produtos e Serviços financeiros no setor bancário / Noções de Imaterialidade ou intangibilidade,

Inseparabilidade e Variabilidade dos produtos bancários

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q36.

Os produtos bancários têm certas características que os diferenciam dos demais produtos comercializados no mercado.

Uma de suas características é determinada pela ausência de clareza ou precisão quando de sua oferta, que repercute na falta de compreensão e na dificuldade

de o cliente elaborar mentalmente aquele produto que está sendo a ele ofertado.

Essa característica está relacionada à(ao) sua(seu)

• A) risco percebido.

• B) imaterialidade.

• C) tangibilidade.

• D) automação.

• E) invariabilidade.

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

Técnicas de Vendas / Satisfação e retenção de clientes; Valor percebido pelo cliente

Fonte: PROFISSIONAL DE VENDAS - JúNIOR / LIQUIGÁS / 2015 / CESGRANRIO

Q37.

O relacionamento de uma empresa com seus clientes está associado, dentre outros fatores, à probabilidade de satisfação e repetição da compra por parte dos

clientes.

Nesse sentido, o valor entregue ao cliente é a diferença entre o

• A) valor total para o cliente e o custo total para o cliente.

• B) valor total para o cliente e o custo total para a empresa.

• C) preço final cobrado ao cliente e o custo total para o cliente.

• D) preço final cobrado ao cliente e o custo total para a empresa.

• E) preço final cobrado ao cliente e o custo total para cliente e empresa.

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

Técnicas de Vendas / Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei no 8.078/1990 (versão atualizada)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q38.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor Lei

nº 8.078/1990, o fornecedor de produtos e serviços que,

posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que estes apresentem deverá comunicar o fato imediatamente

às autoridades competentes e aos consumidores.

Essa comunicação deve ser feita por meio de



• A) carta simples

• B) correspondência registrada

• C) telegrama

• D) editais de convocação

• E) anúncios publicitários

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

Técnicas de Vendas / Noções de Marketing de Relacionamento

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q39.

Um gerente recebeu um correntista para discutir seus investimentos no banco, com a preocupação de mantê-lo como cliente por muito tempo. Para tanto, o

profissional buscou entender os objetivos do cliente e oferecer-lhe um serviço de qualidade. Ao longo da reunião, o gerente procurou estabelecer conjuntamente

metas de rentabilidade de curto, médio e longo prazos que atendessem às necessidades do correntista.

A preocupação do gerente com o atendimento constante às necessidades do cliente é um exemplo de uma técnica de marketing denominada

• A) aftermarketing.

• B) garantia implícita.

• C) marketing de conquista.

• D) marketing de frequência.

• E) marketing de relacionamento.

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

Atendimento (focado em vendas) / Marketing em empresas de serviços / Como lidar com a concorrência

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q40.

Quando o atendente de um banco utilizar-se de comparações com a concorrência para ressaltar as vantagens dos serviços prestados em sua agência, ele deve

ter por princípio a utilização de

• A) dados de cunho psicológico ou emocional.

• B) fatores que dificultem o entendimento das características dos produtos concorrentes.

• C) comparações entre serviços de natureza e épocas diferentes.

• D) informações objetivas e que sejam passíveis de comprovação.

• E) pesquisas de opinião sem a fonte e sem a data dos dados recolhidos.

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

Atendimento (focado em vendas) / Marketing em empresas de serviços / Propaganda e promoção

Fonte: PROFISSIONAL DE VENDAS - JúNIOR / LIQUIGÁS / 2015 / CESGRANRIO

Q41.

Recentemente, o cliente que comprava um botijão Liquigás concorria a dois smartphones por dia e ainda podia ganhar na hora milhares de prêmios, como

mochilas e relógios, entre outros.

Como se classifica essa ação de comunicação integrada de marketing?

• A) Força de vendas.

• B) Marketing direto.

• C) Propaganda.

• D) Promoção de vendas.

• E) Relações públicas.

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



Atendimento (focado em vendas) / Venda

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q42.

Um banco estabeleceu como ação obrigatória em seu

relacionamento com clientes corporativos a retomada de

contato com esses clientes nas seguintes ocasiões: um

mês, seis meses e um ano após a venda de qualquer serviço ou produto. Dessa forma, seria possível não só mensurar o nível de satisfação dos clientes e, em

função desse resultado, oferecer-lhes a possibilidade de orientação,

como também acolher sugestões de melhoria em relação

ao que foi adquirido.

Essa ação implantada pelo banco refere-se à(ao)

• A) lean marketing

• B) serviço de pós-venda

• C) venda programada

• D) reversão de demanda declinante

• E) individual marketing

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

Atendimento (focado em vendas) / Telemarketing

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q43.

O gerente de uma agência bancária pretende aperfeiçoar

suas ações de telemarketing receptivo.

Para atingir tal objetivo deverá

• A) aumentar a realização de ligações efetuadas por semana.

• B) comprar mailing list de clientes com potencial para serem contatados.

• C) estabelecer um padrão de atendimento ao telefone.

• D) preparar cursos de finanças e contabilidade empresarial.

• E) treinar os funcionários na dinâmica do trabalho em

equipe.

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

Atendimento (focado em vendas) / Etiqueta empresarial / Comportamento, aparência, cuidados no atendimento pessoal e telefônico

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q44.

Ao chegar à sua agência, um cliente percebe que há muitas filas nos caixas. Enquanto aguarda o gerente, ouve

reclamações de outros dois clientes que também esperam atendimento. Ambos comentam que, em dias de forte

movimento, o serviço prestado na agência fica péssimo.

Ele tem a sensação de que a atenção recebida não é a

mesma de outras experiências naquele banco. Um dos

motivos é que, apesar de cortês, o gerente é direto e rápido em seu atendimento, sem conversar tanto como nas

vezes anteriores.

A experiência desse cliente é um exemplo de como as

características dos serviços influenciam o atendimento

bancário, pois demonstra que a

• A) percepção do cliente é afetada pela variabilidade dos

serviços, causada pela irregularidade da demanda.

• B) simultaneidade do atendimento e do recebimento dos

serviços provoca o aumento da demanda nas agências.



• C) agência foi influenciada pelo gerente, que não administrou o atendimento de maneira eficaz e eficiente.

• D) intangibilidade dos serviços é um fator que dificulta o

atendimento aos clientes em dias de movimento.

• E) perecibilidade dos serviços sempre provocará impactos negativos na visão dos clientes bancários.

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

Atendimento (focado em vendas) / Resolução CMN no 3.849, de 25/03/10 - Dispõe sobre a instituição de componente organizacional de ouvidoria

pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2010 / CESPE

Q45.

Em consonância com a CF, a atividade financeira, como parte da

ordem econômica, funda-se na valorização do trabalho e na livre

iniciativa e objetiva assegurar existência digna a todos, conforme os

ditames da justiça social, observados, entre outros princípios, a

defesa do consumidor. Acerca das normas que disciplinam a relação

das instituições financeiras com seus clientes, julgue os itens a seguir.

Nas instituições financeiras, é obrigatório o funcionamento de

ouvidorias, necessariamente segregadas da unidade executora

da atividade de auditoria interna.

• CERTO

• ERRADO

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

Domínio Produtivo da Informática / Sistemas operacionais / Windows 7

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - APOIO ADMINISTRATIVO / Casa da Moeda / 2012 / CESGRANRIO

Q46.

Desenvolvido para interagir com seus usuários de forma amigável e eficaz, os sistemas operacionais Windows têm como uma de suas características

• A) fornecer upgrade de versões posteriores gratuitamente.

• B) funcionar nativamente em qualquer plataforma de hardware.

• C) possuir versões com a tecnologia de 64 bits.

• D) ser um sistema de código aberto.

• E) ser o único sistema operacional a utilizar interface gráfica.

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

Domínio Produtivo da Informática / Processador de texto / Word

Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE PETRóLEO E DERIVADOS, ÁLCOOL COMBUSTíVEL E GáS NATURAL - QUíMICA / ANP / 2016 / CESGRANRIO

Q47.

Um texto, representado na Figura a seguir, está sendo editado com uma instalação padrão do MS Word 2010 em português. Na Figura, percebe-se que suas

seis últimas linhas foram marcadas.



Suponha que o texto marcado tenha sido formatado com a seguinte lista de vários níveis:

Após a formatação, o cursor foi posicionado no início da linha que contém o termo Nafta/Gasolina, e, em seguida, as teclas de tabulação e de Enter foram

pressionadas, nessa ordem.

Qual texto é compatível com o resultado da aplicação dessas operações?

• A) .

• B) .



• C) .

• D) .

• E) .

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

Domínio Produtivo da Informática / Processador de texto / BrOffice.org Writer

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO / CAIXA / 2012 / CESGRANRIO

Q48.

Quais comandos são incluídos como padrão no menu Ferramentas do aplicativo Writer?

• A) Fórmula, Objeto e Quadro flutuante.

• B) Filtros XML..., Macros e Player de mídia.

• C) Referência..., Fontes de dados e Exportar como PDF...

• D) Script..., Âncora e Sombrear campos.

• E) Trocar banco de dados..., Plug-in e Galeria.

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

Domínio Produtivo da Informática / Planilhas eletrônicas / Excel

Fonte: TéCNICO EM SECRETARIADO / UNIRIO / 2016 / CESGRANRIO

Q49.

Um funcionário gerencia uma planilha (Microsoft Excel 2010 português) de registros de patrimônios com seus respectivos valores nominais. Em

determinado momento, a planilha tem a configuração X, representada abaixo. A célula G10 dessa configuração contém a fórmula =soma(G2:G9).

Configuração X



Ao receber dois novos registros para incluir na planilha, o agente segue o seguinte procedimento:

1) cria uma nova configuração (Y), inserindo uma linha a partir da linha 10;

2) lança, nas respectivas colunas, o registro 123464 e o valor 1500 na linha 10 da configuração Y;

3) a partir da linha 2 dessa nova configuração, insere outra linha, criando a configuração Z;

4) lança, nas respectivas colunas, o registro 123455 e o valor 500 na linha 2 da configuração Z.

Configuração Z

O que será apresentado na célula G12 da configuração Z?

• A) 4750, porque ao inserir as linhas novas, a fórmula ajusta-se automaticamente para =soma(G2:G11).

• B) 4250, porque ao final das duas inserções, a fórmula está ajustada para =soma(G3:G11).

• C) 2750, porque o resultado da soma é deslocado para as linhas subsequentes mantendo o valor original.

• D) 2250, porque as inserções não alteram a fórmula original que se mantém =soma(G2:G9).

• E) #NÚM, porque as referências da fórmula ficam erradas com a inserção de novas linhas.

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

Domínio Produtivo da Informática / Planilhas eletrônicas / BrOffice.org Calc

Fonte: TéCNICO DE LABORATóRIO - INFORMáTICA / CEFET/RJ / 2014 / CESGRANRIO

Q50.



Considere que a fórmula =SOMAQUAD(A1:A4) foi inserida na célula A5 do trecho de planilha CALC transcrito abaixo.

O resultado obtido na célula A5 será

• A) 14.

• B) 29.

• C) 49.

• D) 54.

• E) 196.

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

Domínio Produtivo da Informática / Editor de Apresentações / PowerPoint

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q51.

Todo início de mês, a gerência de investimentos de um banco realiza uma palestra aos seus investidores mais importantes

para lhes apresentar os resultados alcançados no mês anterior. Durante a palestra, é normalmente feita uma apresentação, usando o MS PowerPoint 2010, em

que são exibidos gráficos que mostram a evolução dos principais produtos do

banco ao longo do último mês.

Para a próxima palestra, um analista de investimentos solicitou que fossem adicionados efeitos de saída aos slides que

contêm gráficos. Para tal, ele pediu ao responsável pela elaboração da apresentação uma lista com três efeitos de saída

disponíveis em uma instalação padrão do MS PowerPoint 2010, em português, para que ele escolha o efeito que achar

mais adequado à apresentação.

Qual lista atende ao pedido desse analista de investimentos?

• A) Desaparecer, dissolver e esmaecer.

• B) Desaparecer, esmaecer e surgir.

• C) Revelar, sair e surgir.

• D) Aparecer, caixa e reduzir.

• E) Esmaecer, persianas e revelar.

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

Domínio Produtivo da Informática / Editor de Apresentações / BrOffice.org Impress

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

Q52.



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

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

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

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

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Protocolos Web

Fonte: ADMINISTRADOR / CEFET/RJ / 2014 / CESGRANRIO

Q53.

Qual é o protocolo de internet para transferência segura, com uso de certificado digital, utilizado em sites de compras eletrônicas?

• A) IMAP.

• B) HTTPS.

• C) TOKEN RING.

• D) POP3.

• E) SNMP.

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Navegador Internet / Internet Explorer

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2015 / CESGRANRIO

Q54.

O MS Internet Explorer e o Mozilla Firefox usam o mesmo comando (uma tecla ou combinação de teclas) para sair do modo de exibição de tela inteira.

Que comando é esse?

• A) Ctrl + H.

• B) Ctrl + -.

• C) Ctrl + B.

• D) F11.

• E) Ctrl + 0.

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Navegador Internet / Mozilla Firefox

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

Q55.

A figura a seguir exibe um menu com várias possibilidades de configuração do Mozilla Firefox.



Em qual delas encontra-se a opção de bloqueio de janelas popup?

• A) Aplicativos.

• B) Conteúdo.

• C) Geral.

• D) Privacidade.

• E) Segurança.

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Busca e pesquisa na Web

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EPE / 2015 / CESGRANRIO

Q56.

O website da Empresa de Pesquisa Energética – EPE – pode ser acessado através da URL http://www.epe.gov.br.

Sendo assim, essa aplicação também pode ser acessada através da URL

• A) telnet://epe.gov.br.

• B) http://www.epe.gov.br:80.

• C) ftp://www.epe.gov.br.

• D) https://www.epe.gov.br:100.

• E) http://www.epe.gov.br:100.

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Correio eletrônico

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q57.

Está sintaticamente correto o seguinte endereço de e-mail:

• A) vendas?Consultas.example.com.@.br

• B) vendas@consultas.example.com.br

• C) @vendas@consultas@example.com.br

• D) vendas.consultas.example.com.br

• E) vendas@online@consultas.example.com.br

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet / Grupos de discussão, fóruns, wikis e Conhecimentos

gerais sobre redes sociais (twitter, facebook, linkedin)

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q58.

O Facebook e o Twitter possuem muitas características em comum.

Dentre essas características, inclui-se a(o)

• A) possibilidade de um usuário adicionar amigos à sua conta.

• B) capacidade de um usuário visualizar os assuntos do momento (trending topics).

• C) número máximo de caracteres que uma publicação (post) pode conter.

• D) possibilidade de um usuário modificar o texto de suas publicações (posts).

• E) capacidade de um usuário seguir outros usuários.

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



Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de proteção e segurança / Realização de cópias de segurança (backup)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO / CAIXA / 2012 / CESGRANRIO

Q59.

Em relação à segurança da informação, qual é a arquitetura cujo objetivo é promover a disponibilidade de recursos para recuperação de dados?

• A) Armazenamento.

• B) Backup.

• C) Disposição.

• D) Restauração.

• E) Sustentação.

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de proteção e segurança / Vírus e ataques a computadores

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANP / 2016 / CESGRANRIO

Q60.

Uma das características dos navegadores WEB mais recentes é possuir um recurso que, ao ser ativado, avisa ao usuário que uma determinada página que se

deseja acessar vai oferecer riscos ao computador, antes mesmo que o site seja aberto.

Esse tipo de recurso é identificado como

• A) rss.

• B) flickr.

• C) cookies.

• D) pagerefer.

• E) antiphishing.

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

Fonte: AUXILIAR EM ADMINISTRAçãO / CEFET/RJ / 2014 / CESGRANRIO

Q61.

O Bluetooth é um[a]

• A) padrão da instalação para redes Ethernet.

• B) sistema de armazenamento não volátil de alta capacidade.

• C) tecnologia de compressão de dados para redes sem fio.

• D) tecnologia para comunicação sem fio de curta distância.

• E) interface física para ligações entre computadores com par trançado.

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de acesso a distância a computadores

Fonte: TéCNICO DE TéCNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2011 / CESPE

Q62.

Acerca do uso de tecnologias na educação, julgue os itens

subsequentes.

O acesso remoto ao computador de uma universidade para a

utilização de uma ferramenta específica nele instalada pode ser

realizado por meio de softwares como o VNC ou o LogMeIn.



• CERTO

• ERRADO

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

Domínio Produtivo da Informática / Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q63.

Um software de reprodução de áudio e vídeo, como o Windows Media Center, utiliza outros programas de computador para traduzir o vídeo e o áudio

empacotados dentro de um arquivo multimídia, permitindo que sejam apresentados na tela e no dispositivo de áudio. Normalmente, cada formato exige um

programa específico.

Como é conhecido esse tipo de programa de computador?

• A) reader.

• B) modem.

• C) burner.

• D) codec.

• E) driver.

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho Monetário Nacional

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q64.

Na configuração atual do Sistema Financeiro Nacional, a

instância máxima de decisão é da alçada do(a)

• A) Banco Central do Brasil

• B) Comissão de Valores Mobiliários

• C) Conselho Monetário Nacional

• D) Banco do Brasil

• E) Ministério da Fazenda

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / COPOM – Comitê de Política Monetária

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q65.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil estabelece as ações que definem a política monetária do governo.

O Copom

• A) administra as reservas em divisas internacionais do Brasil.

• B) determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência, a taxa Selic.

• C) é presidido pelo Ministro da Fazenda.

• D) impõe limites mínimos de capitalização aos bancos comerciais.

• E) impede a entrada de capitais financeiros especulativos no país.

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Banco Central do Brasil

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q66.



Na configuração atual do Sistema Financeiro Nacional, a

instituição responsável pela regulação do mercado acionário, de debêntures e de commercial papers é o(a)

• A) Conselho Monetário Nacional

• B) Comissão de Valores Mobiliários

• C) Banco Central do Brasil

• D) Banco do Brasil

• E) Ministério da Fazenda

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Comissão de Valores Mobiliários

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q67.

Admita que um empresário brasileiro, acionista majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, venha

a ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de

informação privilegiada e manipulação de preços das

ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e

Futuros de São Paulo (BM&F Bovespa).

O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário é o(a)

• A) Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

• B) Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São

Paulo (BM&F Bovespa)

• C) Supremo Tribunal Federal (STF)

• D) Supremo Tribunal de Justiça (STJ)

• E) Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

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

Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Noções de cartões de crédito e débito

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q68.

Os cartões de crédito são, às vezes, chamados de “dinheiro de plástico”. Seu uso crescente como meio de pagamento implica vários aspectos, EXCETO o[a]

• A) ganho sobre a inflação para os possuidores de cartão, sendo os valores das compras pagos apenas no vencimento do cartão.

• B) crédito automático até certo limite para os possuidores de cartão.

• C) aumento da demanda de papel moeda pelos possuidores de cartão, para pagamento de suas transações.

• D) aumento da segurança da transação, tanto para o comprador quanto para o vendedor.

• E) indução ao crescimento de vendas para os estabelecimentos credenciados.
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Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Crédito direto ao consumidor

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

Q69.

Atualmente os bancos oferecem diversas modalidades de crédito. A operação de crédito concedida para a aquisição de bens e serviços, com a opção de

antecipação de pagamento das parcelas com deságio, é o

• A) leasing.

• B) certificado de depósito interbancário.

• C) cartão de crédito.

• D) crédito direto ao consumidor.

• E) hot money.



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

Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Crédito rural

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2011 / FCC

Q70.

Sobre operações de crédito rural é correto afirmar:

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

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

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

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

• E) Devem ser apresentados orçamento, plano ou projeto nas operações de desconto de Nota Promissória Rural.
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Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Caderneta de poupança

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q71.

Tradicionalmente, o rendimento da Caderneta de Poupança sempre foi determinado pela variação da TR (Taxa Referencial) mais juros de 0,5% ao mês.

Entretanto, os depósitos realizados a partir de 04/05/2012 têm rendimento vinculado à meta da taxa Selic.

Desde então, se esta meta for igual ou menor que 8,5% ao ano, os juros da Caderneta de Poupança são

• A) aumentados para 130% da Selic.

• B) aumentados para 130% da Selic mais a TR.

• C) aumentados para 100% da Selic.

• D) reduzidos para 70% da Selic.

• E) reduzidos para 70% da Selic mais a TR.
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Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Capitalização

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q72.

Os títulos de capitalização são emitidos pelas sociedades de capitalização e têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o

qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, os direitos de concorrer a sorteio de prêmios em dinheiro e o de

• A) resgatar o valor do título mediante lance em leilões periódicos.

• B) resgatar parte dos valores depositados corrigidos por uma taxa de juros.

• C) aplicar parte dos recursos em ações das bolsas de valores.

• D) concorrer a imóveis nos feirões da casa própria.

• E) concorrer a prêmios em barras de ouro.
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Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Previdência

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q73.

O Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) é uma aplicação que tem como objetivo a complementação da aposentadoria do seu investidor. Pode-se dizer

que o PGBL é bom para o empregado que possui renda tributável e declara o imposto de renda no modelo completo, pois ao investir num PGBL, tem-se

restituído o Imposto de Renda (IR) retido na fonte pelo empregador sobre o valor da aplicação.

Como a tributação do PGBL ocorre no resgate sobre o(s) seu(s)

• A) rendimentos, o IR é postergado, mas não há a sua isenção.

• B) rendimentos, o IR é diferido, mas não há a sua isenção.



• C) rendimentos, há isenção do IR.

• D) valor integral, o IR é adiado, mas não há a sua isenção.

• E) valor integral, há isenção do IR.
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Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Investimentos

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2015 / CESGRANRIO

Q74.

Os fundos de investimento que, por determinação de norma da CVM, devem ter como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros

doméstica ou de índice de preços, ou ambos, sem limitação de prazos dos títulos que a compõem, são classificados como

• A) de renda fixa.

• B) de dívida externa.

• C) de curto prazo.

• D) de ações.

• E) cambiais.
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Conhecimentos Bancários / Produtos Bancários / Seguros

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q75.

O mercado de seguros é cada vez mais crescente no Brasil. As seguradoras oferecem uma gama diferenciada de produtos e subprodutos para atender a essa

grande demanda.

O seguro de acidentes pessoais, por exemplo, garante o pagamento de indenização em caso de

• A) colisão do automóvel do segurado com veículos de terceiros, desde que esteja estipulado na apólice.

• B) perda total do veículo sem danos ao segurado, desde que especificado na apólice.

• C) paralisação das atividades laborais do segurado durante o período de uma eventual internação hospitalar causada por doença crônica.

• D) invalidez permanente, total ou parcial, por acidente, ou indenização ao beneficiário em caso de falecimento do segurado.

• E) incêndio, enchente ou qualquer outro tipo de fenômeno climático que danifique a residência do segurado.
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Conhecimentos Bancários / Noções do Mercado de capitais e de Câmbio

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q76.

De acordo com a Figura abaixo, observa-se que o mercado financeiro está basicamente segmentado em quatro

grandes mercados: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais.



Caracteriza um mercado de capitais ser o

• A) mercado em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional, participando

desse mercado todos os agentes econômicos que

realizam transações com o exterior, ou seja, têm recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira.

• B) segmento do mercado financeiro em que são criadas

as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, através da emissão de instrumentos financeiros (ações, debêntures,

bônus de subscrição, etc), com o objetivo principal

de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de

investimentos.

• C) mercado utilizado basicamente para controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém

para condução da Política Monetária.

• D) mercado para realização, registro e negociação de

determinados instrumentos financeiros, basicamente

divididos em quatro produtos, como: mercado a termo, mercado futuro, opções e swaps, com a finalidade de proteção, elevação de rentabilidade

(alavancagem), especulação e arbitragem.

• E) segmento do mercado financeiro em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e os emprestam às famílias ou empresas,

sendo remuneradas pela diferença entre seu custo de

captação e o que cobram dos tomadores.
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Conhecimentos Bancários / Garantias do Sistema Financeiro Nacional / Aval

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q77.

Sr. X é concitado por Sr. Y a atuar como avalista em título de crédito no qual Sr. Y é devedor. Dado o alto grau de amizade entre os dois, o ato é praticado.

Algum tempo depois, Sr. X recebe comunicação de que pende de pagamento a dívida resultante do aval.

Diversas dúvidas acudiram ao avalista que, consultando profissional especializado em títulos de crédito, assentou que o seu dever de pagamento estaria

relacionado a

• A) obrigações portadas por devedor, mesmo ilíquidas.

• B) cláusulas contratuais estipuladas em desfavor do devedor.

• C) títulos de crédito derivados do original.

• D) obrigação líquida constante do título.

• E) estoque de débito do avalizado junto ao credor.
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Conhecimentos Bancários / Garantias do Sistema Financeiro Nacional / Fiança

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q78.

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

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



seguintes.

A fiança deve ser autorizada pelo cônjuge do fiador, sob pena

de nulidade. O aval, por sua vez, independe de autorização do

cônjuge do avalista.

• CERTO

• ERRADO
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Conhecimentos Bancários / Garantias do Sistema Financeiro Nacional / Penhor mercantil

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q79.

A sociedade empresária W & Z Ltda. pretende expandir a sua atuação e, para tal fito, necessita de numerário, uma vez que seu capital disponível não lhe

permite corporificar seu crescimento. Nessa linha, inventaria os seus bens desembaraçados disponíveis e apresenta proposta de empréstimo bancário com as

garantias que enumera no documento que entrega ao gerente do Banco onde tem suas operações financeiras. O gerente sugere que a garantia seja

concretizada por penhor mercantil e apresenta os contratos necessários, previamente aprovados pelo setor jurídico, e indica que o numerário será

disponibilizado em até vinte e quatro horas após a formalização do negócio.

Nos termos do Código Civil, prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor mercantil, o devedor poderá emitir, em favor do credor,

• A) cheque especial.

• B) letra de câmbio própria.

• C) debênture comercial.

• D) carta de crédito pignoratícia.

• E) cédula do respectivo crédito.
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Conhecimentos Bancários / Garantias do Sistema Financeiro Nacional / Alienação fiduciária

Fonte: ESCRITURáRIO - BB / Banco do Brasil / 2012 / CESGRANRIO

Q80.

Devido à grande exposição ao risco de crédito, os bancos precisam utilizar meios para garantir suas operações e salvaguardar seus ativos.

Qual o tipo de operação que garante o cumprimento de uma obrigação na compra de um bem a crédito, em que há a transferência desse bem, móvel ou imóvel,

do devedor ao credor?

• A) Hipoteca.

• B) Fiança bancária.

• C) Alienação fiduciária.

• D) Penhor.

• E) Aval bancário.
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Conhecimentos Bancários / Garantias do Sistema Financeiro Nacional / Hipoteca

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2014 / CESGRANRIO

Q81.

Um bancário, almejando promoção na carreira, realiza diversos cursos propostos pelo seu empregador.

Ao final de um desses cursos, foi apresentada uma questão exigindo do aluno o conhecimento de que a hipoteca

• A) é inaplicável sobre as acessões do imóvel hipotecado.

• B) é relacionada aos títulos de crédito documentados.

• C) acarreta a proibição de alienação do imóvel hipotecado.

• D) pode incidir sobre navios e aeronaves.

• E) pode ser realizada por pessoa absolutamente incapaz.
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Conhecimentos Bancários / Garantias do Sistema Financeiro Nacional / Fianças bancárias

Fonte: TéCNICO BANCáRIO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2008 / CESGRANRIO

Q82.

Dentre as operações realizadas pelos Bancos, estão as operações de garantia, em que o Banco se solidariza com o cliente em riscos por este assumidos. A

garantia que se manifesta por um contrato através do qual o Banco garante o cumprimento da obrigação de seu cliente junto a um credor constitui a(o)

• A) hipoteca.

• B) fiança bancária.

• C) alienação fiduciária.

• D) aval.

• E) fundo garantidor de crédito.
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Conhecimentos Bancários / Fundo Garantidor de Crédito (FGC)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2015 / CESGRANRIO

Q83.

O FGC permite que correntistas, poupadores e investidores recuperem recursos depositados ou creditados em caso de falência, liquidação ou intervenção da

instituição financeira.

São passíveis de recuperação os investimentos de até

• A) R$ 200 mil.

• B) R$ 350 mil.

• C) R$ 170 mil.

• D) R$ 70 mil.

• E) R$ 250 mil.
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Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Conceito e etapas

Fonte: ESCRITURáRIO - BB / Banco do Brasil / 2012 / CESGRANRIO

Q84.

A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas.

Para ajudar na prevenção e combate a esse tipo de crime, a Lei nº 9.613/1998, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem

• A) identificar seus clientes e manter o cadastro atualizado.

• B) identificar as cédulas de dinheiro, mantendo seu registro atualizado.

• C) instalar portas eletrônicas com detector de metais.

• D) instalar câmeras nos caixas eletrônicos.

• E) proibir o uso de telefone celular nas agências bancárias.
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Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Lei no 9.613/98 e suas alterações

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2015 / CESGRANRIO

Q85.

Sr. X é cidadão brasileiro, possuindo bens, direitos e 

obrigações no Brasil, bem como atividades negociais no



exterior. Por força de suas atividades empresariais, ele 

possui um cartão de crédito ilimitado, com validação fora 

do país, emitido por instituição financeira transnacional 

com autorização para atuar no país. Em determinado 

momento, as sociedades empresariais das quais participa 

não atingem as suas metas, gerando prejuízos. Apesar 

disso, o nível dos seus gastos e transferências externos 

aumenta, o que gera comunicação preventiva aos órgãos 

de controle. 

 

Nos termos da Lei nº 9.613/1998, a comunicação em 

resposta à requisição do órgão competente ocorrerá por 

meio da

• A) seção de auditoria

• B) gerência especial

• C) área de inteligência

• D) responsável financeira

• E) matriz no Brasil
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Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Circular Bacen 3.461/2009 e suas

alterações

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q86.

Nos termos da Circular Bacen nº 3.461/2009, as instituições devem manter registros específicos das operações

de transferência de recursos.

Nesse contexto, o sistema de registro deve permitir a

identificação das emissões de cheque administrativo, de

cheque ordem de pagamento, de ordem de pagamento,

de Documento de Crédito (DOC), de TED e de outros instrumentos de transferência de recursos, quando de valor

superior a

• A) mil reais

• B) dois mil reais

• C) três mil reais

• D) quatro mil reais

• E) cinco mil reais
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Conhecimentos Bancários / Crime de lavagem de dinheiro / Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro / Carta-Circular Bacen 3.542/12

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO

Q87.

De acordo com a Carta-Circular Bacen no 3.542/2012,

são consideradas situações relacionadas com operações

em espécie, em moeda estrangeira e cheques de viagem

aquelas negociações de moeda estrangeira em espécie

que não apresentem compatibilidade com a natureza declarada da operação em municípios localizados em determinadas regiões.

As regiões a que se refere a Carta-Circular são regiões de

• A) metrópoles

• B) densidade baixa

• C) fronteira

• D) limitações



• E) comércio
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Conhecimentos Bancários / Autorregulação Bancária

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2011 / FCC

Q88.

O Sistema de Autorregulação Bancária da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) dispõe que

• A) as normas do seu código abrangem produtos destinados a pessoas jurídicas.

• B) comunicação eficiente e respeito ao consumidor são princípios a serem observados.

• C) sua administração é feita em conjunto com representantes dos clientes.

• D) suas regras são revisadas semestralmente pelo Banco do Brasil.

• E) suas regras conflitam com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
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Língua Inglesa / Elementos Gramaticais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANP / 2016 / CESGRANRIO

Q89.

Low Oil Prices Could Be Good

for Electricity and Renewables

Since I first wrote about the price of oil last 

December, the global oil price has fallen to levels 

not seen in over five years. For many, the recent 

price decline brings back memories of the 1980s oil 

price collapse, which followed the 70s oil price spike 

and drew attention away from renewable energy 

and other alternatives — famously prompting U.S. 

President Ronald Reagan to remove the White House 

solar panels that had been installed by the previous 

administration. 

Thankfully, this time around, the outlook for 

renewable energy isn’t so bleak. In fact, it is possible 

low oil prices could actually improve the economics 

of renewable energy. It all comes down to the 

relationship between oil and gas production and the 

price of electricity, which directly affects the bottom 

line of technologies like wind and solar. 

In 1973, the year the Arab Oil Embargo caused 

a steep rise in oil prices, the United States produced 

17 percent of its electricity using petroleum. When the 

oil price increased, the price of electricity increased 

too. This increase in price prompted greater interest in 

domestic sources of electricity, like coal, nuclear, and 

renewable energy. 

Due in part to the turn away from oil in the 70s, 

today the United States produces just 0.7 percent of 

its electricity using petroleum. Therefore, the price of 

oil has no direct impact on the price of electricity. Most 

electricity comes from coal (39 percent) and natural 

gas (27 percent), with the remainder coming from 

nuclear, hydroelectric, wind, and other renewables. 

The fuel with the most direct impact on the price 

of electricity is natural gas, because natural gas 

generation often sets the price of electricity in the 

market. To gauge how low oil prices might affect the 

price of electricity, it’s really important to think about 

how they might affect the price of natural gas. 

Although oil and natural gas prices have 

decoupled in recent years, there is still an indirect link



between the price of oil and the price of natural gas, 

because both oil and natural gas are often produced 

from the same well. While most U.S. natural gas is 

produced from wells drilled for the express purpose 

of extracting gas, a portion comes from wells that 

are drilled to extract oil, but produce natural gas as 

a byproduct. This “associated gas” or “casinghead 

gas” is often flared in regions like the Bakken in North 

Dakota, which has limited pipeline infrastructure. 

However, in regions like Texas’s Eagle Ford and 

Permian Basin, this gas is often injected into the 

existing pipeline network. Because drillers are really 

after the more-valuable oil, associated natural gas is 

often simply dumped into the pipelines at little or no 

cost — depressing the overall price of natural gas. 

The Railroad Commission of Texas, which 

regulates the oil and gas industry, collects separate 

data on natural gas produced from gas wells and 

natural gas produced as a byproduct from oil wells. 

These data show that, while overall Texas natural gas 

production has increased since 2008, the amount 

of gas produced from purpose-drilled gas wells has 

actually declined. On the other hand, natural gas 

associated with oil production has increased markedly 

since 2008.

By Robert Fares Available at: http://blogs.scientifi camerican.com/plugged-in/

low-oil-prices-could-be-good-for-electricity-and-renewables/.

Retrieved on: Nov. 10th, 2015. Adapted.

In the fragment of the text “Thankfully, this time around, the outlook for renewable energy isn’t so bleak” (lines 11-12), the word bleak can be replaced,

with no change in meaning, by

• A) encouraging.

• B) cheerful.

• C) optimistic.

• D) desolate.

• E) promising.
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Língua Inglesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2018 / CESGRANRIO

Q90.

Bank Clerk Job Description

Definition and Nature of the Work 

Banks simplify people’s lives, but the business of 

banking is anything but simple. Every transaction — 

from cashing a check to taking out a loan — requires 

careful record keeping. Behind the scenes in every 

bank or savings and loan association there are dozens 

of bank clerks, each an expert at keeping one area of 

the bank’s business running smoothly. 

New account clerks open and close accounts 

and answer questions for customers. Interest clerks 

record interest due to savings account customers, 

as well as the interest owed to the bank on loans 

and other investments. Exchange clerks, who work 

on international accounts, translate foreign currency 

values into dollars and vice versa. Loan clerks sort 

and record information about loans. Statement clerks 

are responsible for preparing the monthly balance 

sheets of checking account customers. Securities 

clerks record, file, and maintain stocks, bonds, and 

other investment certificates. They also keep track of



dividends and interest on these certificates. 

Other clerks operate the business machines on 

which modern banks rely. Proof operators sort checks 

and record the amount of each check. Bookkeeping 

clerks keep records of each customer’s account. In 

addition to these specialists, banks need general 

clerical help — data entry keyers, file clerks, mail 

handlers, and messengers — just as any other 

business does. 

Education and Training Requirements 

Bank clerks usually need a high school 

education with an emphasis on basic skills in typing, 

bookkeeping, and business math. Knowledge of 

computers and business machines is also helpful. 

Prospective bank workers may be tested on their 

clerical skills when they are interviewed. Most banks 

provide new employees with on-the-job training. 

Getting the Job 

Sometimes bank recruiters visit high schools to 

look for future employees. High school placement 

offices can tell students whether this is the practice 

at their school. If not, prospective bank workers can 

apply directly to local banks through their personnel 

departments. Bank jobs may be listed with state and 

private employment agencies. Candidates can also 

check Internet job sites and the classified ads in local 

newspapers as well. 

Advancement Possibilities and Employment 

Outlook 

Banks prefer to promote their employees rather 

than hire new workers for jobs that require experience. 

Clerks frequently become tellers or supervisors. Many 

banks encourage their employees to further their 

education at night. 

According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, 

employment of bank clerks was expected to decline 

through the year 2014, because many banks are 

electronically automating their systems and eliminating 

paperwork as well as many clerical tasks. Workers 

with knowledge of data processing and computers 

will have the best opportunities. In addition to jobs 

created through expansion, openings at the clerical 

level often occur as workers move up to positions of 

greater responsibility. 

Working Conditions 

Although banks usually provide a pleasant 

working atmosphere, clerks often work alone, at times 

performing repetitive tasks. Bank clerks generally 

work between thirty-five and forty hours per week, 

but they may be expected to take on evening and 

Saturday shifts depending on bank hours. 

Earnings and Benefits 

The salaries of bank clerks vary widely depending 

on the size and location of the bank and the clerk’s 

experience. According to the Bureau of Labor 

Statistics, median salaries ranged from $23,317 to 

$27,310 per year in 2004 depending on experience 

and title. Generally, loan clerks are on the high end of 

this range, whereas general office clerks are on the 

lower end. 

Banks typically offer their employees excellent 

benefits. Besides paid vacations and more than 

the usual number of paid holidays, employees may 

receive health and life insurance and participate 

in pension and profit-sharing plans. Some banks 

provide financial aid so that workers can continue 

their education.



Available at: <http://careers.stateuniversity.com/pages/151/

Bank-Clerk.html>. Retrieved on: Aug. 22, 2017. Adapted.

In "In addition to these specialists, banks need general

clerical help" (lines 25-27), the phrase these specialists

refers to

• A) "messengers" (line 28)

• B) "mail handlers" (lines 27-28)

• C) "proof operators" (line 23) and “bookkeeping clerks”

(lines 24-25)

• D) “data entry keyers” (line 27)

• E) “file clerks” (line 27)
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