
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB2A1AAA

O Brasil, durante a maior parte da sua história,

manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de

450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado

em função da prevalência de altas taxas de mortalidade,

dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da

ocupação territorial e do crescimento do mercado interno.

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), no

governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais

para fortalecer a família numerosa, por meio de diversas

medidas: desestímulo ao trabalho feminino; facilidades para a

aquisição de casa própria pelos indivíduos que pretendessem

se casar; complemento de renda dos casados com filhos e

regras que privilegiavam os homens casados e com filhos

quanto ao acesso e à promoção no serviço público.

O artigo 124 da Constituição Brasileira de 1937

afirmava: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel,

está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas

serão atribuídas compensações na proporção de seus

encargos”. Naquele período, além dos incentivos ao casamento

e à reprodução, vigia uma legislação que proibia o uso de

métodos contraceptivos e o aborto: o Decreto Federal

nº 20.291, de 1932, que vedava a prática médica que tivesse

por fim impedir a concepção ou interromper a gestação, e a Lei

das Contravenções Penais, sancionada em 1941, que proibia

“anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar

o aborto ou evitar a gravidez”.

José Eustáquio Diniz Alves O planejamento familiar no

Brasil Internet: <www.ecodebate.com.br> (com adaptações)

A respeito das ideias do texto CB2A1AAA, julgue os itens

subsequentes.

A cultura familista e pró-natalista que predominou no Brasil

durante séculos foi fruto da forte influência católica da

colonização portuguesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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

Q2.

Texto CB1A1AAA

Não sou de choro fácil a não ser quando descubro 

qualquer coisa muito interessante sobre ácido 

desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre 

a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido 

desoxirribonucleico, uma carta que termine com “Muito amor, 

papai”. Francis Crick descobriu o desenho do DNA e escreveu 

a seu filho só para dizer que “nossa estrutura é muito bonita”. 

Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se ainda disse: 

“Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo”. Não 

esqueça os dois pacotes de leite, passe para comprar pão,



guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e, quando 

chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir 

do qual a vida vem da vida. 

Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico 

cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam 

o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos 

me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me 

espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu 

moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo 

passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada — 

a noite se guarda toda para o infinito silêncio. 

Acho que uma palavra é muito mais bonita do que 

uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra 

quer ferir outras palavras: nem desoxirribonucleico, nem 

montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus 

sinônimos, veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são 

exatamente a mesma coisa, e os do resto das palavras você 

acha. É tudo uma questão de amor e prisma, por favor não abra 

os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado, 

caramba. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e 

descobri: a raça humana é toda brilho.

Matilde Campilho. Notícias escrevinhadas na beira da estrada.

In: Jóquei. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 26-7 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1AAA, no qual a autora Matilde

Campilho aborda a descoberta, em 1953, da estrutura da molécula

do DNA, correalizada pelos cientistas James Watson e

Francis Crick.

Pode-se inferir da ausência de aspas e do estilo característico

do texto que a passagem “Não esqueça os dois pacotes de leite

(...) a partir do qual a vida vem da vida” (R. 9 a 13) é uma

extrapolação imaginativa da autora a partir da carta escrita por

Francis Crick a seu filho.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego das letras
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Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o 

verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele 

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente 

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na 

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos 

e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e 

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de 

Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o 

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam 

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e 

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos 

feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um 

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser 

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora 

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo, 

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados 

Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as 

ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo 

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”, 

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes



do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos 

melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica

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

Q4.

A revolução digital está relacionada à nossa

capacidade de conhecer determinadas informações e delas

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento

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

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no

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

transcendência que o das três revoluções anteriores (os

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e

a Internet).

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,

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

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

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

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q5.



Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde,

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais,

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo

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

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas

primárias e o conhecimento do abc.

A muitos desses pregoeiros do progresso seria

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros

elementos fundamentais da educação, que a completem,

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

nas mãos de um cego.

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

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

Julgue os itens a seguir, que tratam de aspectos gramaticais do texto

CB2A6AAA.

A forma pronominal “nas”, em “transformam-nas” (R.4),

refere-se a “verdades parciais” (R.3).

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q6.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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



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

itens que se seguem.

O emprego de verbos no passado justifica-se em função do

propósito comunicativo do texto, que é o de narrar

acontecimentos anteriores ao momento da fala.

• CERTO

• ERRADO

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

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

oração

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

Q7.

Texto CB2A1AAA

As críticas à extrema confiança que demos à ciência

como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se

em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o

avanço científico a que os últimos séculos assistiram —

as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física,

da química e das próprias ciências sociais e humanas —, essa

ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido

dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a

construir.

Atualmente há uma grande preocupação quanto à

capacidade dessa ciência, criada pelos interesses do

desenvolvimento e da exploração da natureza, de oferecer

soluções para lidar com a crise ambiental, social e econômica.

Pensar a crise socioambiental no contexto da razão

moderna é pensar que essa crise é o resultado do triunfo do

capitalismo e da racionalidade técnico-científica. Falamos não

só de uma crise ecológica, mas também de uma crise

civilizatória de amplas dimensões, do funcionamento de um

sistema que destrói e ameaça as suas próprias bases de

sobrevivência, sustentado pela separação homem/natureza,

com repercussões para toda a vida social.

J. Dourado et al. Escolas sustentáveis. São Paulo:

Oficina de Textos, 2015, p. 25-6 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

O conectivo “Embora” (R.3) introduz no período em que ocorre

uma ideia de concessão.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação
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Q8.

Texto CB2A1AAA

O Brasil, durante a maior parte da sua história, 

manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de



450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado 

em função da prevalência de altas taxas de mortalidade, 

dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da 

ocupação territorial e do crescimento do mercado interno. 

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), no 

governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais 

para fortalecer a família numerosa, por meio de diversas 

medidas: desestímulo ao trabalho feminino; facilidades para a 

aquisição de casa própria pelos indivíduos que pretendessem 

se casar; complemento de renda dos casados com filhos e 

regras que privilegiavam os homens casados e com filhos 

quanto ao acesso e à promoção no serviço público. 

O artigo 124 da Constituição Brasileira de 1937 

afirmava: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel, 

está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas 

serão atribuídas compensações na proporção de seus 

encargos”. Naquele período, além dos incentivos ao casamento 

e à reprodução, vigia uma legislação que proibia o uso de 

métodos contraceptivos e o aborto: o Decreto Federal 

nº 20.291, de 1932, que vedava a prática médica que tivesse 

por fim impedir a concepção ou interromper a gestação, e a Lei 

das Contravenções Penais, sancionada em 1941, que proibia 

“anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar 

o aborto ou evitar a gravidez”.

José Eustáquio Diniz Alves O planejamento familiar no

Brasil Internet: <www.ecodebate.com.br> (com adaptações)

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue

os itens seguintes.

A substituição do ponto empregado logo após “pró-natalista”

(R.2) por vírgula, com a devida alteração da letra inicial

maiúscula para minúscula, manteria a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população 

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

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

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu 

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra 

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas 

suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, 

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de



vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q10.

Texto CB2A1AAA

As críticas à extrema confiança que demos à ciência

como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se

em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o

avanço científico a que os últimos séculos assistiram —

as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física,

da química e das próprias ciências sociais e humanas —, essa

ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido

dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a

construir.

Atualmente há uma grande preocupação quanto à

capacidade dessa ciência, criada pelos interesses do

desenvolvimento e da exploração da natureza, de oferecer

soluções para lidar com a crise ambiental, social e econômica.

Pensar a crise socioambiental no contexto da razão

moderna é pensar que essa crise é o resultado do triunfo do

capitalismo e da racionalidade técnico-científica. Falamos não

só de uma crise ecológica, mas também de uma crise

civilizatória de amplas dimensões, do funcionamento de um

sistema que destrói e ameaça as suas próprias bases de

sobrevivência, sustentado pela separação homem/natureza,

com repercussões para toda a vida social.

J. Dourado et al. Escolas sustentáveis. São Paulo:

Oficina de Textos, 2015, p. 25-6 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

O emprego do sinal indicativo de crase em “à capacidade dessa

ciência” (R. 10 e 11) é facultativo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q11.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

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

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q12.

Texto CB2A1AAA

As críticas à extrema confiança que demos à ciência 

como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se 

em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o 

avanço científico a que os últimos séculos assistiram — 

as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física, 

da química e das próprias ciências sociais e humanas —, essa 

ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido 

dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a 

construir. 

Atualmente há uma grande preocupação quanto à 

capacidade dessa ciência, criada pelos interesses do 

desenvolvimento e da exploração da natureza, de oferecer 

soluções para lidar com a crise ambiental, social e econômica. 

Pensar a crise socioambiental no contexto da razão 

moderna é pensar que essa crise é o resultado do triunfo do 

capitalismo e da racionalidade técnico-científica. Falamos não 

só de uma crise ecológica, mas também de uma crise



civilizatória de amplas dimensões, do funcionamento de um 

sistema que destrói e ameaça as suas próprias bases de 

sobrevivência, sustentado pela separação homem/natureza, 

com repercussões para toda a vida social.

J. Dourado et al. Escolas sustentáveis. São Paulo:

Oficina de Textos, 2015, p. 25-6 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Mantém-se a correção gramatical do período caso os

travessões empregados no primeiro parágrafo sejam

substituídos por parênteses.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial

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

Q13.

Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Linux

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q14.

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

seguem.

O Linux Kernel forma a estrutura do sistema operacional

Linux.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows

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

Q15.

Acerca do sistema operacional Windows 8.1, julgue os itens

subsequentes.

O Windows 8.1 é um sistema operacional com desempenho

superior às versões anteriores devido ao fato de restringir a

instalação de dois ou mais programas para a mesma finalidade

como, por exemplo, navegadores de Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos

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

Q16.

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

Em um documento em edição no processador de textos Word

do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre

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

o parágrafo inteiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Planilhas

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

Q17.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

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

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

devem ser digitadas com letras maiúsculas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações

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



Q18.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

Uma apresentação criada no PowerPoint 2013 não poderá ser

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

contém elementos mais complexos que as anteriores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos

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

Q19.

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

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

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

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

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Planilhas

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q20.

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

informática.

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

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

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações

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

Q21.

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Microsoft

Internet Explorer

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q22.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Mozilla

Firefox

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

Q23.

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

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

Internet, julgue os itens seguintes.

Versões recentes do Mozilla Firefox permitem adicionar tags

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

o usuário pode acessar o endereço de determinado sítio

digitando apenas a tag, sendo possível também adicionar mais

de uma tag para cada página favorita.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Google

Chrome

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

Q24.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

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

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

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

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook Express

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q25.

Julgue os próximos itens, relativos a informática.

O Outlook Express é um programa de email que permite, entre

outras opções, utilizar o calendário para agendar compromissos

e lembretes e marcar reuniões com outros usuários.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/CE / 2011 / CESPE

Q26.

Com relação aos conceitos, tecnologias e serviços associados à Internet, julgue os próximos itens.

O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico

que possibilita a implementação de filtro anti-spam adaptável.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de discussão; Redes Sociais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q27.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um

relevante meio de comunicação para as instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca e pesquisa na Internet

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q28.



A figura acima mostra uma janela do Google Chrome em um

computador com o sistema operacional Windows 8.

Com relação à figura, ao Google Chrome e aos conceitos básicos,

ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet, julgue os

próximos itens.

O Facebook, sítio de serviço de rede de propriedade do

governo dos Estados Unidos da América, permite a interação

online entre pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q29.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto

de arquivos já compactados (zipados).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

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

Q30.

Julgue os itens subsecutivos acerca de computação na nuvem, de

conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e de

segurança da informação.



Os procedimentos de segurança da informação de uma

organização devem ser executados pelos profissionais da área

de TI, uma vez que esses procedimentos são competências e

responsabilidades desses profissionais. Contudo, os demais

empregados, como, por exemplo, os de serviço de limpeza,

também precisam ser conscientizados em relação à segurança

da informação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q31.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Códigos maliciosos podem ter acesso aos dados armazenados

no computador e executar ações em nome dos usuários, de

acordo com as permissões de operação de cada um destes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q32.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste

no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na

liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de

entrada, à medida que isso se fizer necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q33.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento 

de becape corporativo de correio eletrônico é executado 

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e 

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

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

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



apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã 

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape 

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q34.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

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

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

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

Q35.

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

assinou contratos com os consórcios que administrarão os

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

recentes concessões, julgue os itens que se seguem.

Os três aeroportos citados ocupam posições importantes em

termos da infraestrutura aeroportuária brasileira. Juntos, eles

operam mais da metade das cargas do tráfego aéreo brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q36.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

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

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

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



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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes. 

 

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

 

 

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

se seguem. 

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

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

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia

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

Q37.

Acerca de acontecimentos políticos e econômicos recentes, julgue

os itens que se seguem.

Em dezembro de 2012, o governo português rejeitou a

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

garantias bancárias para a efetivação do negócio.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

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

Q38.

O recente ciclo de desenvolvimento brasileiro vem sendo

impulsionado por políticas públicas inovadoras que combinam

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

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

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

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

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

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

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

privada nos eixos estruturantes do Plano.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

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

Q39.



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

economistas chamam de capital humano. Assim como os Estados

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

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

um programa para educar veteranos da segunda guerra mundial, o

governo chinês emprega recursos para educar milhões de jovens

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

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

educada, supervisiona vastos exércitos de trabalhadores rurais e de

operários de fábricas pouco qualificados.

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

Tendo o texto acima como referência inicial, e considerando a

crescente importância da China no cenário global contemporâneo,

julgue os itens seguintes.

A aposta chinesa na universalização educacional denota outro

aspecto marcante da transformação econômica vivida por esse

país asiático na atualidade: a abertura da economia, incluindo

a presença significativa de capitais privados externos, se faz

acompanhar da indispensável abertura política, mediante a

identificação de seu regime de governo com os padrões

ocidentais de democracia.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q40.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Cultura

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

Q41.

O Brasil nunca mais seria o mesmo após aqueles três dias 

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

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

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

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

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

poupou o Machado. 

(...) 

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

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

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

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

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

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



Veloso estava tentando apresentar a canção É proibido proibir.

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

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

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando

aspectos marcantes da cultura brasileira, julgue os itens que se

seguem.

No campo da música popular, há consenso acerca da

importância de Noel Rosa para o surgimento de um gênero

musical, o samba, que se tornaria sinônimo de música

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

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

valsas e maxixes.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

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

Q42.

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

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

a NASA cedeu ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

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

meteorologistas conferirem a pluviosidade esperada para a semana

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

boa parte do país é assolada pelas chuvas de verão.

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

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

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

nível de desenvolvimento científico do mundo contemporâneo,

julgue os itens seguintes.

País emergente, ao lado de outras forças econômicas que se

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

África do Sul, o Brasil optou por desenvolver um programa

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

construir foguetes nem possuir bases para lançar esses artefatos

no espaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

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

Q43.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

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

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

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

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

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

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



Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.

A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q44.

A Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia que o

número de refugiados sírios passa de quatro milhões. Expulsos pela

violência, muitos desses refugiados vivem em condições de miséria

nas nações vizinhas e sem qualquer perspectiva de retorno.

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

Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue os

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

outras regiões do planeta na atualidade.

O objetivo declarado do grupo terrorista radical

autodenominado Estado Islâmico é o de recriar o grande

califado que remonta à expansão do Islã nos séculos VII e

VIII, conquistando territórios hoje pertencentes à Síria e ao

Iraque.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

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

Q45.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em

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

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento

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

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

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

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

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

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

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

políticos não fazem”.

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

Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

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

abordado.



O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q46.

O SFN tem como objetivo a intermediação de recursos entre os

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

sistema instituições, órgãos e entidades em uma complexa rede de

relacionamentos que envolvem a normatização, a supervisão e a

operacionalização. Com referência a esse assunto, julgue os itens

seguintes.

Sempre que for necessário, competirá ao CMN limitar as taxas

de juros, de maneira a assegurar taxas favorecidas aos

financiamentos que se destinem a promover, entre outros,

investimentos indispensáveis às atividades agropecuárias.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q47.

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

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

não seja cumprida, o presidente do BCB divulgará

publicamente as razões do descumprimento, por meio de carta

aberta ao ministro de estado da Fazenda.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q48.

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

A CVM é uma entidade privada sem fins lucrativos, com

personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de

autoridade administrativa independente.

• CERTO

• ERRADO



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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional

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

Q49.

Com relação ao CRSFN, julgue os itens a seguir.

Constitui atribuição do CRSFN julgar a aplicação de multas e

custos financeiros associados a recolhimento compulsório.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q50.

As reformas de 1964 introduzidas no SFN, cujo modelo foi

inspirado pelo sistema norte-americano, priorizavam a

especialização das instituições. No entanto, ao longo do tempo,

surgiram os grandes conglomerados financeiros, incorporando

atividades antes restritas aos agentes especializados. A respeito

desse assunto, julgue os itens que se seguem.

Tanto os bancos comerciais quanto as sociedades de crédito

imobiliário devem ser constituídos sob a forma de sociedade

anônima.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Caixas econômicas

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q51.

As reformas de 1964 introduzidas no SFN, cujo modelo foi

inspirado pelo sistema norte-americano, priorizavam a

especialização das instituições. No entanto, ao longo do tempo,

surgiram os grandes conglomerados financeiros, incorporando

atividades antes restritas aos agentes especializados. A respeito

desse assunto, julgue os itens que se seguem.

A Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito

integram o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro da Habitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Cooperativas de crédito

Fonte: ESCRITURáRIO - CADERNO A / Banco do Brasil / 2009 / CESPE

Q52.



O segmento de crédito cooperativo brasileiro conta com mais de

três milhões de associados em todo o Brasil, número que se

encontra em significativa expansão. O segmento tem-se

caracterizado, nos últimos anos, por uma trajetória de

crescimento e constante mudança em relação ao perfil das

cooperativas. A participação das cooperativas de crédito nos

agregados financeiros do segmento bancário é crescente. As

cooperativas de crédito observam, além da legislação e das

normas do SFN, a Lei n.º 5.764/1971, que define a política

nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das

sociedades cooperativas. Com relação às cooperativas de crédito,

julgue os próximos itens.

As cooperativas de crédito estão autorizadas a realizar

operações de captação por meio de depósitos à vista e a prazo

somente vindos de associados, de empréstimos, repasses e

refinanciamentos oriundos de outras entidades financeiras e

de doações.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais cooperativos

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q53.

A respeito da estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN),

julgue os itens a seguir.

Embora apresentem menores riscos de insolvência dos

empréstimos, por atenderem a setores específicos da economia

e terem maior controle de sua carteira de clientes, os bancos

cooperativos não podem contrair empréstimos no exterior.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de investimento

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

Q54.

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

a seguir.

Os bancos de investimento não recebem depósitos à vista, mas

estão sujeitos à regulação do sistema de normas de Basileia.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de desenvolvimento

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

Q55.

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

a seguir.



Os bancos de desenvolvimento possuem, tal como os

bancos comerciais, a faculdade de criar moeda na forma

de empréstimos bancários.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de crédito, financiamento e investimento

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q56.

As reformas de 1964 introduzidas no SFN, cujo modelo foi

inspirado pelo sistema norte-americano, priorizavam a

especialização das instituições. No entanto, ao longo do tempo,

surgiram os grandes conglomerados financeiros, incorporando

atividades antes restritas aos agentes especializados. A respeito

desse assunto, julgue os itens que se seguem.

Tanto as sociedades de crédito, financiamento e investimento (conhecidas por financeiras) quanto os bancos de investimento

são instituições financeiras privadas constituídas sob a forma

de sociedade anônima. Basta a denominação social para

diferenciá-las.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de arrendamento mercantil

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q57.

As reformas de 1964 introduzidas no SFN, cujo modelo foi

inspirado pelo sistema norte-americano, priorizavam a

especialização das instituições. No entanto, ao longo do tempo,

surgiram os grandes conglomerados financeiros, incorporando

atividades antes restritas aos agentes especializados. A respeito

desse assunto, julgue os itens que se seguem.

As sociedades de arrendamento mercantil são constituídas sob

a forma de sociedade anônima, e suas operações passivas

incluem emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e

financiamentos de instituições financeiras.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários

Fonte: ESCRITURáRIO - CADERNO A / Banco do Brasil / 2009 / CESPE

Q58.

Com relação às Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários (SCTVMs), que são constituídas sob a forma de

sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada,

julgue os itens a seguir.

As SCTVMs são supervisionadas pela CVM.

• CERTO



• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2008 / CESPE

Q59.

As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários(SCTVM),

bem como as sociedades distribuidoras de títulos e valores

mobiliários (SDTVM), são constituídas sob a forma de sociedade

anônima ou por quotas de responsabilidade limitada. Em relação às SCTVM e às SDTVM, julgue os próximos itens.

O BACEN poderá cancelar a autorização para funcionamento

da SDTVM e de suas dependências que, no prazo de trinta dias

contados da sua concessão, não iniciarem suas atividades.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Associações de poupança e empréstimo

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

Q60.

O Sistema Financeiro Nacional, composto por um complexo

conjunto de instituições, órgãos e entidades, tem por finalidade

intermediar recursos entre os agentes econômicos (pessoas,

empresas, governo). Com relação a esse assunto, julgue os itens

seguintes.

Tanto as associações de poupança e empréstimo quanto as

sociedades de crédito imobiliário são instituições financeiras

que podem captar depósitos de poupança.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de valores

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2008 / CESPE

Q61.

Bolsas de valores são associações privadas civis, sem finalidade

lucrativa. No que se refere às bolsas de valores, julgue os itens

que se seguem.

As bolsas de valores objetivam manter local adequado ao

encontro de seus membros e à realização, entre eles, de

transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários

pertencentes a pessoas jurídicas públicas e privadas, em

mercado livre e aberto.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de mercadorias e de futuros



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

Q62.

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)

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

Q63.

Acerca das funções e das características da CETIP e do SELIC,

julgue os itens subsecutivos.

O SELIC funciona em tempo real, com liquidação da operação

mediante a transferência dos recursos para a instituição

financeira vendedora e a transferência dos títulos para a

instituição financeira compradora.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Central de Liquidação Financeira e de Custódia de Títulos (CETIP)

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

Q64.

Acerca das funções e das características da CETIP e do SELIC,

julgue os itens subsecutivos.

As transações realizadas na CETIP envolvem basicamente

títulos públicos de renda fixa com alta liquidez.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Seguros Privados

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q65.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema de seguros

privados e previdência complementar.

Compete ao Conselho Nacional de Seguros Privados fixar as

diretrizes e as normas dos seguros privados bem como

prescrever critérios de constituição das sociedades

seguradoras, de capitalização, entidades de previdência privada

aberta e resseguradores e determinar limites legais e técnicos

das respectivas operações.

• CERTO



• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência de Seguros Privados

Fonte: ESCRITURáRIO - CADERNO A / Banco do Brasil / 2009 / CESPE

Q66.

Com relação à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),

autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, julgue o

seguinte item.

A SUSEP é dotada de personalidade jurídica de direito

privado, com relativa autonomia administrativa e financeira.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC

Fonte: TéCNICO BANCáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CEF / 2010 / CESPE_ME

Q67.

Com referência à guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e informações à previdência social (GFIP), assinale a opção correta.

• A) Todas as pessoas físicas e jurídicas sujeitas a recolhimento ao FGTS e às contribuições e(ou) informações à previdência social estão obrigadas a

entregar a GFIP.

• B) O empregador doméstico é sempre obrigado a entregar a GFIP.

• C) Caso o número de inscrição de determinada empresa individual cujas atividades estejam paralisadas não tenha sido ainda encerrado junto à previdência

social e haja, nessa empresa, somente uma secretária segurada junto à previdência social, então o proprietário dessa empresa não estará obrigado a

entregar a GFIP.

• D) Empresa que não faça depósito no FGTS está desobrigada da entrega da GFIP.

• E) As empresas em que não haja nenhum fato gerador de contribuição previdenciária a ser informado, em razão de determinadas competências, tais como

comercialização de produção rural, remuneração de contribuinte individual, retirada de pró-labore, valores pagos a cooperativa, não estão obrigadas a

entregar a GFIP.

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência Nacional de Previdência Complementar -

PREVIC

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2011 / FCC

Q68.

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)

• A) fiscaliza as atividades dos fundos de pensão.

• B) supervisiona as atividades das entidades de previdência privada aberta.

• C) determina regras sobre aposentadoria dos trabalhadores.

• D) executa a arrecadação das contribuições previdenciárias.

• E) é uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego.

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Resseguradores

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q69.



Julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema de seguros

privados e previdência complementar.

A fiscalização das seguradoras e corretoras e a regulamentação

das operações de seguros são de competência do Instituto de Resseguros do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Sociedades seguradoras

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2006 / FCC

Q70.

As sociedades seguradoras

• A) devem ter patrimônio líquido inferior ao valor do seu passivo não operacional.

• B) são autorizadas a funcionar através de Portaria do Ministro da Fazenda.

• C) têm autonomia completa para decidir ou não aceitar resseguros.

• D) estão impedidas de explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria.

• E) têm autonomia para distribuir lucros ou quaisquer fundos correspondentes às suas reservas patrimoniais.

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Sociedades de capitalização

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2006 / FCC

Q71.

As sociedades de capitalização

• A) estão impedidas de emitir títulos de capitalização que contemplem o pagamento de um plano de seguro de vida ou de pecúlio para os seus subscritores.

• B) poderão apropriar-se da provisão matemática dos títulos suspensos ou caducos por inadimplência dos pagamentos, desde que autorizada pela

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP.

• C) devem remunerar os títulos de sua emissão com os mesmos percentuais da caderneta de poupança.

• D) estão obrigadas a informar o critério matemático utilizado para o estabelecimento do percentual dos pagamentos referente aos sorteios.

• E) estão dispensadas de notificar os detentores dos títulos de capitalização contemplados em sorteio.

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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Entidades abertas e entidades fechadas de previdência

privada

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q72.

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

mobiliários, em especial ações, debêntures e commercial papers,

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

especialização e, em geral, os agentes operadores participantes têm

perfil de atuação bastante específico. Acerca desse assunto, julgue

os itens a seguir.

Enquanto o plano de previdência PGBL tem por finalidade a

acumulação de recursos no longo prazo com vistas à

complementação da renda na aposentadoria, o plano VGBL

visa reduzir o imposto de renda da pessoa física que utiliza o

modelo de declaração completo.

• CERTO

• ERRADO



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

Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Corretoras de seguros

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2011 / FCC

Q73.

Uma das responsabilidades, dentre outras, de corretoras de seguros é:

• A) agenciamento da venda de seguros vinculado a uma seguradora.

• B) respeitar o capital mínimo estabelecido pela Superintendência de Seguros Privados.

• C) garantir o pagamento de uma indenização ao segurado e aos seus beneficiários.

• D) atuar com especialização em, no máximo, três ramos de seguros.

• E) representação legal do segurado junto à seguradora.

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

Conhecimentos Bancários / Sociedades de fomento mercantil (factoring)

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

Q74.

Considere as operações financeiras pelas quais uma empresa vende seus direitos creditórios, que seriam pagos a prazo, através de títulos comprados à vista,

com desconto, por um terceiro.

Tais operações financeiras são realizadas por

• A) associações de poupança.

• B) empresas de arrendamento mercantil.

• C) cooperativas de crédito.

• D) sociedades de fomento mercantil.

• E) sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Depósitos a vista e a prazo (CDB e RDB)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q75.

As instituições financeiras têm ofertado produtos e serviços para

atender novas demandas conjunturais e sociais, os quais devem

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

produtos e serviços financeiros, julgue os itens consecutivos.

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

produtos típicos dos bancos de investimentos e das sociedades

de crédito, financiamento e investimento, respectivamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Letras de câmbio

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q76.

Uma gama de produtos e serviços financeiros é atualmente

comercializada nas economias de mercado. Acerca desses produtos

e serviços, julgue os itens que se seguem.



As letras de câmbio são instrumentos de captação das

sociedades de crédito emitidos unicamente a taxas prefixadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Cobrança e pagamento de títulos e carnês

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

Q77.

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

processo de repasse de recursos.

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

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

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

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

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

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

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Commercial papers

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q78.

Uma gama de produtos e serviços financeiros é atualmente

comercializada nas economias de mercado. Acerca desses produtos

e serviços, julgue os itens que se seguem.

As notas promissórias comerciais (commercial papers), além

de serem isentas do imposto sobre operações financeiras,

permitem a captação de recursos fora do sistema financeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Arrecadação de tributos e tarifas públicas

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

Q79.

Algumas instituições financeiras são autorizadas a arrecadar tarifas públicas e impostos.

O recolhimento de tais tarifas e impostos

• A) não pode ser efetuado em terminais virtuais, internet

banking.

• B) diminui a evasão fiscal.

• C) constitui-se em convênio exclusivo da União.

• D) é um serviço direcionado a empresas.

• E) aumenta os custos de arrecadação da cobrança.

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



Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Home/office banking, remote banking, banco virtual, dinheiro de plástico

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

Q80.

Com a evolução da tecnologia e as constantes mudanças no contexto econômico e social, os bancos investem cada vez mais no conceito de remote banking,

reduzindo os custos operacionais e gerando mais eficiência aos processos.

Um exemplo de serviço ligado ao conceito de remote banking é a

• A) emissão de cheques pré-datados.

• B) utilização de cartão de crédito.

• C) operação com boleto bancário.

• D) utilização do banco pela internet.

• E) emissão de duplicatas ao portador.

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Conceitos de corporate finance

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

Q81.

Os produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras evoluíram de acordo com a necessidade do mercado. Tais instituições realizam desde

operações simples a operações mais complexas, que é o caso da área de corporate finance.

Nos bancos, as operações de corporate finance estão relacionadas à

• A) manutenção de atividades corporativas para empresas estrangeiras.

• B) intermediação de aquisições, cisões, incorporações e fusões de empresas.

• C) negociação de letras de câmbio com o mercado financeiro internacional.

• D) emissão de debêntures para financiamento da necessidade de capital de giro.

• E) intermediação da negociação de títulos públicos nas Bolsas de Valores.

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Fundos mútuos de investimento

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q82.

As instituições financeiras têm ofertado produtos e serviços para

atender novas demandas conjunturais e sociais, os quais devem

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

produtos e serviços financeiros, julgue os itens consecutivos.

Nos fundos de investimento alavancados, há, geralmente,

garantia de que o valor resgatado será superior ao valor

aplicado.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Hot money

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q83.

Com referência a aspectos diversos do SFN e às opções diversas de

crédito disponíveis no âmbito desse sistema, julgue os itens

seguintes.



A operação de empréstimo bancário denominada hot money é

caracterizada pelo curto prazo e pelas taxas de juros, em geral

mais elevadas que as de outras operações.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Crédito rotativo

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2010 / CESGRANRIO

Q84.

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

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

Esse produto bancário é o

• A) Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

• B) empréstimo compulsório.

• C) crédito rotativo.

• D) capital alavancado.

• E) cheque especial.

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Descontos de títulos

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2010 / CESPE

Q85.

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

seguir.

Para o ressarcimento das suas despesas, as instituições

financeiras estão autorizadas a cobrar taxas por emissão de

boletos de cobrança.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Financiamento de capital de giro

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

Q86.

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

a seguir.

O financiamento de capital de giro e a subscrição ou aquisição

de títulos e valores mobiliários fazem parte das operações

ativas dos bancos de investimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Vendor finance/compror finance

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE



Q87.

Considerando as possibilidades de operações de crédito em uma

pequena empresa, julgue os itens a seguir.

Se o fornecedor da matéria-prima para a empresa em questão

prestar garantias para que o BRB ofereça crédito à empresa

para aquisição dessa matéria-prima, então não haverá como

caracterizar esta operação como Vendor Finance.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Leasing: tipos, funcionamento, bens

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q88.

Com referência a aspectos diversos do SFN e às opções diversas de

crédito disponíveis no âmbito desse sistema, julgue os itens

seguintes.

Se a operação de leasing for quitada antes do prazo definido

no contrato, mas após os prazos mínimos previstos na

legislação e na regulamentação específica, o contrato não

perderá as características de arrendamento mercantil.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Financiamento de capital fixo

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2008 / CESPE

Q89.

Arrendamento mercantil ou leasing é uma operação em que o

proprietário de um bem cede a terceiro o uso desse bem por prazo

determinado, recebendo em troca uma contraprestação. Acerca do

arrendamento mercantil, julgue os itens que se seguem.

Às sociedades de arrendamento mercantil é vedada a

contratação de operações de arrendamento mercantil com o

próprio fabricante do bem arrendado.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Crédito direto ao consumidor

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

Q90.

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

Cliente que deseje processar seu dentista em razão de erro

ocorrido em procedimento de colocação de prótese dentária

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

situação que caracterize a vulnerabilidade do cliente.



• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Crédito rural

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2011 / FCC

Q91.

Sobre operações de crédito rural é correto afirmar:

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

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

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

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

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

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Cadernetas de poupança

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

Q92.

Com a evolução do mercado, produtos financeiros são modificados

para atenderem a novas conjunturas econômicas. Entre eles, a

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

também evoluíram. Entretanto, apesar das modificações, o

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

cerne da atividade bancária. Com relação aos produtos financeiros,

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

que se seguem.

Apesar das recentes modificações na poupança, nada se alterou

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Financiamento à importação e à exportação: repasses de recursos do BNDES

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

Q93.

Existe uma modalidade de financiamento às exportações

por meio da qual o agente financiador, após a avaliação

e aprovação da operação, formaliza um contrato de financiamento com o importador/devedor, com interveniência

do exportador.

Essa modalidade de financiamento é denominada

• A) financiamento à exportação pré-embarque

• B) adiantamento sobre cambiais entregues (ACE)

• C) adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC)

• D) buyer’s credit

• E) supplier’s credit



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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Cartões de crédito

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

Q94.

A respeito dos meios de pagamento eletrônico conhecidos como

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

O valor mínimo da fatura de cartão de crédito emitida por

instituições financeiras, a ser paga mensalmente, não pode ser

inferior a 20% do saldo total da fatura.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Títulos de capitalização

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q95.

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

mobiliários, em especial ações, debêntures e commercial papers,

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

especialização e, em geral, os agentes operadores participantes têm

perfil de atuação bastante específico. Acerca desse assunto, julgue

os itens a seguir.

Os títulos de capitalização diferem das demais aplicações

financeiras porque, geralmente, oferecem prêmios, por

intermédio de sorteios, algumas vezes confundindo-se com

uma espécie de loteria.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Planos de aposentadoria e pensão privados

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q96.

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

privados e títulos de capitalização.

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

significará que, anualmente, será debitado o valor equivalente

a esse percentual do saldo mantido no referido plano.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Produtos e serviços financeiros / Planos de seguros

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q97.



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

mobiliários, em especial ações, debêntures e commercial papers,

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

especialização e, em geral, os agentes operadores participantes têm

perfil de atuação bastante específico. Acerca desse assunto, julgue

os itens a seguir.

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

o segurado faz à companhia seguradora, para obter direito a

indenização no caso de ocorrência de evento especificado no

contrato. Esse pagamento dá ao segurado o direito de receber

determinado valor, denominado prêmio, também especificado

no contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de capitais / Ações: características e direitos

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

Q98.

Com relação às características e funções do mercado monetário e

do mercado de crédito, julgue os itens que se seguem.

São operações típicas do mercado monetário e conhecidas

como operações compromissadas as operações de compra com

compromisso de revenda, assumido pelo comprador, ou venda

com compromisso de recompra, assumido pelo vendedor.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de capitais / Debêntures

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

Q99.

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

a seguir.

As debêntures fazem parte das operações passivas das

sociedades de arrendamento mercantil.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de capitais / Diferenças entre companhias abertas e fechadas

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

Q100.

Uma empresa constituída como Sociedade Anônima de Capital Fechado tem como característica importante

• A) limitar a possibilidade de perda de um sócio ao capital que ele investiu.

• B) necessitar de alteração no contrato social se houver entrada ou saída de sócio.

• C) ter ações negociáveis diariamente no mercado de bolsa.

• D) ter sócios cujos nomes constam nos Estatutos Sociais da empresa.



• E) ser uma Sociedade por Cotas com Responsabilidade Limitada e ter no mínimo sete sócios.

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de capitais / Operações de underwriting

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q101.

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

mobiliários, em especial ações, debêntures e commercial papers,

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

especialização e, em geral, os agentes operadores participantes têm

perfil de atuação bastante específico. Acerca desse assunto, julgue

os itens a seguir.

A operação de underwriting, ou lançamento de ações novas,

geralmente é realizada por um banco de investimentos

juntamente com um pool de instituições do sistema distribuidor (sociedades corretoras e sociedades distribuidoras de títulos e

valores mobiliários). Nesse caso, mesmo que não se

concretizem as vendas das ações, a operação deve ser

posteriormente registrada na CVM.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de capitais / Funcionamento do mercado à vista de ações

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q102.

Julgue os itens a seguir, que versam sobre operações com

derivativos e suas características básicas, sobre operações com

swap e sobre o funcionamento dos mercados a termo, de opções e

de futuro.

Derivativos são ativos financeiros cujo valor deriva

integralmente do valor de outro ativo financeiro ou mercadoria

negociada no mercado à vista.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de capitais / Mercado de balcão

Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2006 / FCC

Q103.

A companhia aberta desempenha um papel estratégico no mercado de capitais. No Brasil, ela se caracteriza como aquela companhia

• A) com capital social representado por ações negociáveis apenas fora das bolsas e do mercado de balcão.

• B) cuja emissão de valores mobiliários é sujeita à prévia autorização do Banco Central do Brasil.

• C) cujos valores mobiliários são admitidos à negociação na bolsa ou no mercado de balcão.

• D) cujos lucros não são distribuídos aos proprietários.

• E) cujos ativos são representados por valores mobiliários.

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de capitais / Operações com ouro



Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q104.

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

mobiliários, em especial ações, debêntures e commercial papers,

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

especialização e, em geral, os agentes operadores participantes têm

perfil de atuação bastante específico. Acerca desse assunto, julgue

os itens a seguir.

No SFN, as diversas operações com ouro nas bolsas de

mercadorias e de futuros abrangem negociações nos mercados

à vista, futuro, de opções e a termo.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de câmbio / Instituições autorizadas a operar

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q105.

Julgue os itens a seguir, que tratam do mercado de câmbio, das

instituições autorizadas a operar nesse mercado e das suas

operações básicas.

A estrutura do mercado cambial é composta por bancos,

exportadores e importadores, não incluindo a bolsa de valores.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de câmbio / Operações básicas

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

Q106.

Acerca das características do mercado de câmbio, das instituições

autorizadas a operar nesse mercado e das operações nele realizadas,

julgue os itens a seguir.

O mercado brasileiro de câmbio é composto pelo mercado de

câmbio de taxas flutuantes (turismo) e pelo mercado de câmbio

de taxas livres (comercial), cada um com atribuições

específicas, definidas pelo BCB.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de câmbio / Características dos contratos de câmbio

Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE

Q107.

Acerca dos contratos de câmbio, das taxas de câmbio, bem como do SISCOMEX, julgue os itens subsequentes.

A taxa contratada, o nome do comprador e o do vendedor são

informações que devem constar de um contrato de câmbio.



• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de câmbio / Taxas de câmbio

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

Q108.

Há várias denominações operacionais para as taxas de câmbio R$/US$, as quais se referem às operações em diferentes segmentos do mercado cambial.

A taxa de câmbio

• A) de cobertura se refere à cotação de compra de dólares do Banco Central do Brasil pelos bancos, quando há eventuais excessos na posição vendida.

• B) PTAX do Banco Central do Brasil se refere às cotações de compra e de venda do dólar, o qual será transferido diretamente para e do exterior.

• C) Oficial se refere à cotação dos repasses de dólares dos bancos ao Banco Central do Brasil, quando não encontram aplicações para eventuais excessos

na posição comprada.

• D) Cabo se refere às cotações de compra e de venda do dólar entre os bancos brasileiros.

• E) Pronta se refere às cotações cambiais de compra e venda para as operações oficiais de transação com o exterior.

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

Conhecimentos Bancários / Mercado de câmbio / SISCOMEX

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

Q109.

Acerca das características do mercado de câmbio, das instituições

autorizadas a operar nesse mercado e das operações nele realizadas,

julgue os itens a seguir.

A Secretaria de Comércio Exterior, a Receita Federal do Brasil

e o Banco Central do Brasil são os órgãos gestores do Sistema Integrado de Comércio Exterior, que controla as exportações

e importações realizadas no país.

• CERTO

• ERRADO
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Conhecimentos Bancários / Operações com derivativos / Características básicas do funcionamento do mercado a termo, do mercado de opções, do

mercado futuro e das operações de swap

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2010 / CESPE

Q110.

Derivativos são instrumentos financeiros cujos preços derivam dos

preços de ativos subjacentes (de referência), e podem ser utilizados

com a finalidade de hedge (proteção) contra oscilações indesejáveis

dos preços ou com fins especulativos. A respeito desse assunto,

julgue os próximos itens.

Para assegurar o preço de seu produto a ser entregue em data

futura, é correto que um agricultor faça um contrato a termo

com um comerciante, especificando o produto a ser entregue,

a data da entrega, a quantidade e o preço do produto a ser

entregue.

• CERTO

• ERRADO



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

Conhecimentos Bancários / Garantias do Sistema Financeiro Nacional / Aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças

bancárias; fundo garantidor de crédito (FGC)

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

Q111.

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

a seguir.

As cédulas hipotecárias fazem parte das operações ativas das

sociedades de crédito imobiliário.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q112.

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

cada time jogará exatamente uma vez contra cada um dos outros

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

partida receberá três pontos, o perdedor não receberá nenhum ponto

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

receberá um ponto.

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

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

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Sistema legal de medidas

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q113.

Julgue os seguintes itens, relativos a sistemas numéricos e sistema legal de medidas.

Se a área da fazenda Y for igual a 23 km2 e a área da fazenda Z for igual a 2.300.000 m2, então a área da fazenda Y será

menor que a da fazenda Z.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e composta; porcentagem

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q114.

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

de contagem e probabilidade e a operações com conjuntos.



Situação hipotética: A ANVISA recomenda que o consumo

do medicamento X seja limitado a 4 caixas por mês e

determina que o preço máximo dessa quantidade de caixas não

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

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Equações e inequações de 1º e 2º graus; sistemas lineares; Funções; gráficos

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

Q115.

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

clientes de uma operadora de telefone celular que estavam usando

o telefone.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

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

usuários dessa operadora que estavam usando o celular é maior

ou igual a 12.000.

• CERTO

• ERRADO

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

Matemática / Sequências numéricas

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

Q116.

Em uma agência bancária, os clientes são atendidos da 

seguinte maneira: todos os clientes a serem atendidos em 

determinado dia comparecem à agência no período compreendido 

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

recebe uma senha para o posterior atendimento, que corresponde à 

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

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

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

clientes que as receberam começam a ser atendidos, na ordem 

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

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

atendimento efetivamente começa, o tempo que um cliente espera 

para ser atendido é diretamente proporcional ao número de clientes 

que chegaram antes dele e inversamente proporcional ao número de 

atendentes. 

Durante o mês de janeiro de 2014, essa agência trabalhou 

diariamente com um quadro de 10 atendentes, que levavam exatos 

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

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

número subiu para 800 clientes. Preocupado com essa situação e 

prevendo que a quantidade de clientes que procurariam a agência 

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

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

relação ao número de atendentes de janeiro, assegurando que o 

nível de eficiência dos novos atendentes fosse idêntico ao nível dos 

que já estavam atuando. Sua decisão foi implementada já em



3/2/2014.

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

No dia 30/1/2014, o 61.º cliente que compareceu à agência foi

atendido depois das 12 h 35 min.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Noções de probabilidade e estatística

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

Q117.

Cinco mulheres e quatro homens trabalham em um

escritório. De forma aleatória, uma dessas pessoas será escolhida

para trabalhar no plantão de atendimento ao público no sábado.

Em seguida, outra pessoa será escolhida, também aleatoriamente,

para o plantão no domingo.

Considerando que as duas pessoas para os plantões serão

selecionadas sucessivamente, de forma aleatória e sem reposição,

julgue os próximos itens.

Se uma mulher tiver sido escolhida para ser a plantonista de

sábado, então a probabilidade de se escolher um homem para

o plantão de domingo é igual a 0,5.

• CERTO

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

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2014 / CESPE

Q118.

Julgue os itens seguintes, relativos à aplicação da matemática

financeira na atividade contábil.

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

dois meses antes de seu vencimento, à taxa de desconto

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

será inferior a R$ 5.950.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q119.

Um cliente contratou um financiamento habitacional no 

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

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

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



Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes, 

desconsiderando, entre outras, despesas como seguros e taxas de 

administração.

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

inferior a 1% ao mês.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Rendas uniformes e variáveis

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

Q120.

Um pai, sabendo que seu filho primogênito, cujo nome

seria Lucas, nasceria em janeiro de 2004, abriu uma caderneta de

poupança em favor de Lucas e iniciou, no primeiro dia desse mês,

uma série de depósitos mensais no valor de R$ 100,00. O pai

planejou realizar o último depósito no mês anterior ao do

aniversário de 18 anos de Lucas e se programou para retirar o saldo

no primeiro dia do mês que o menino completasse essa idade. Em

janeiro de 2010, com o nascimento do segundo filho, Mateus, o pai

adotou a mesma estratégia, mediante a criação de outra conta

poupança.

Com base nessa situação hipotética e considerando que, durante

todo o período de realização dos depósitos, não tenha sido feito

nenhum saque, que o rendimento da caderneta de poupança tenha

sido de 0,6% ao mês e 3,64, 89,72, 227,75 e 440,09 sejam valores

aproximados para 1,006216,

, respectivamente, julgue os itens seguintes.

Caso Lucas decida, a partir do primeiro dia do mês que

completar 18 anos de idade e durante os próximos 18 anos,

retirar uma renda mensal e uniforme do valor acumulado, o

valor dessa renda será superior a R$ 360,00.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Planos de amortização de empréstimos e financiamentos

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

Q121.

Um cliente contratou um financiamento habitacional no

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

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

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

Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes,

desconsiderando, entre outras, despesas como seguros e taxas de

administração.

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

• CERTO



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

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2010 / CESPE

Q122.

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

rendas.

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

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

nesse caso, o custo total efetivo dessa operação financeira será

inferior a 24%.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Avaliação de alternativas de investimento

Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE

Q123.

Julgue os itens seguintes, referentes a taxa de retorno e avaliação de

alternativas de investimento.

A escolha de um projeto envolve a comparação das alternativas

de investimento e dos parâmetros de rentabilidade. Nesse

sentido, um projeto será financeiramente recomendável em

relação a outros investimentos se a taxa mínima de atratividade

for superior à taxa interna de retorno.

• CERTO

• ERRADO
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Matemática / Taxas de retorno

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

Q124.

Em abril de 2010, um fazendeiro comprou dez bezerros,

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

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

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

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

da pastagem referente a esses três bezerros foi cessado. Nesta

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

vendidos por R$ 8.400,00.

Considerando essa situação hipotética e que, nesse período, o

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

próximos itens.

A taxa interna de retorno obtida pelo fazendeiro com o rebanho

foi superior a 16% ao ano.

• CERTO

• ERRADO
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	Q6.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q7.
	Texto CB2A1AAA
	Texto CB2A1AAA
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q8.
	Texto CB2A1AAA
	Texto CB2A1AAA
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q9.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q10.
	Texto CB2A1AAA
	Texto CB2A1AAA
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q11.
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q12.
	Texto CB2A1AAA
	Texto CB2A1AAA
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q13.
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Linux 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Linux 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Linux 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q14.
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q15.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de textos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q16.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Planilhas 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Planilhas 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Planilhas 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q17.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q18.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Edição de textos 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q19.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Planilhas 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Planilhas 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Planilhas 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q20.
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambiente BrOffice / Apresentações 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q21.
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q22.
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Mozilla Firefox 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Mozilla Firefox 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Mozilla Firefox 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q23.
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Google Chrome 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Google Chrome 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Programas de navegação / Google Chrome 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q24.
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook Express 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook Express 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook Express 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q25.
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Correio eletrônico / Mozilla Thunderbird 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/CE / 2011 / CESPE




	Q26.
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de discussão; Redes Sociais 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de discussão; Redes Sociais 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Grupos de discussão; Redes Sociais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE




	Q27.
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q28.
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q29.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q30.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q31.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.) 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q32.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q33.
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Atualidades / Segurança 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q34.
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Atualidades / Transportes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/RJ / 2012 / CESPE




	Q35.
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q36.
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q37.
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Fonte: TECNOLOGISTA PLENO I -TEMA IV/ PROJETOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAçãO E COMUNICAçãO / MCTI / 2012 / CESPE




	Q38.
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q39.
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE




	Q40.
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Atualidades / Cultura 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TéCNICA LEGISLATIVA/ TARDE / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE




	Q41.
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Atualidades / Tecnologia 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q42.
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q43.
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Atualidades / Relações internacionais 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q44.
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q45.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho Monetário Nacional 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho Monetário Nacional 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho Monetário Nacional 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE




	Q46.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Banco Central do Brasil 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Banco Central do Brasil 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Banco Central do Brasil 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q47.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Comissão de Valores Mobiliários 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Comissão de Valores Mobiliários 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Comissão de Valores Mobiliários 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q48.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q49.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE




	Q50.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Caixas econômicas 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Caixas econômicas 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Caixas econômicas 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE




	Q51.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Cooperativas de crédito 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Cooperativas de crédito 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Cooperativas de crédito 
	Fonte: ESCRITURáRIO - CADERNO A / Banco do Brasil / 2009 / CESPE




	Q52.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais cooperativos 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais cooperativos 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos comerciais cooperativos 
	Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE




	Q53.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de investimento 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de investimento 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de investimento 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q54.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de desenvolvimento 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de desenvolvimento 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bancos de desenvolvimento 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q55.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de crédito, financiamento e investimento 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de crédito, financiamento e investimento 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de crédito, financiamento e investimento 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE




	Q56.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de arrendamento mercantil 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de arrendamento mercantil 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades de arrendamento mercantil 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / BASA / 2012 / CESPE




	Q57.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários 
	Fonte: ESCRITURáRIO - CADERNO A / Banco do Brasil / 2009 / CESPE




	Q58.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários 
	Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2008 / CESPE




	Q59.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Associações de poupança e empréstimo 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Associações de poupança e empréstimo 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Associações de poupança e empréstimo 
	Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - ADMINISTRAçãO / BASA / 2012 / CESPE




	Q60.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de valores 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de valores 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de valores 
	Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2008 / CESPE




	Q61.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de mercadorias e de futuros 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de mercadorias e de futuros 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Bolsas de mercadorias e de futuros 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO / Banco da Amazônia S/A / 2018 / CESGRANRIO




	Q62.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q63.
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Central de Liquidação Financeira e de Custódia de Títulos (CETIP) 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Central de Liquidação Financeira e de Custódia de Títulos (CETIP) 
	Conhecimentos Bancários / Estrutura do Sistema Financeiro Nacional / Central de Liquidação Financeira e de Custódia de Títulos (CETIP) 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE




	Q64.
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Seguros Privados 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Seguros Privados 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Seguros Privados 
	Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE




	Q65.
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência de Seguros Privados 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência de Seguros Privados 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência de Seguros Privados 
	Fonte: ESCRITURáRIO - CADERNO A / Banco do Brasil / 2009 / CESPE




	Q66.
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC 
	Fonte: TéCNICO BANCáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CEF / 2010 / CESPE_ME




	Q67.
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
	Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2011 / FCC




	Q68.
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Resseguradores 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Resseguradores 
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Resseguradores 
	Fonte: ESCRITURáRIO / BRB / 2011 / CESPE




	Q69.
	Conhecimentos Bancários / Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar / Sociedades seguradoras 
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