
1.1.

Big Brother infantil
1 	 Ela	 tem	 um	 microfone	 embutido	 que	 capta	 os	 sons	 ao	 redor.	 Uma	 conexão	 Wi-Fi	 envia
2 esses	 dados	 para	 os	 servidores	 do	 fabricante,	 onde	 poderão	 ser	 armazenados	 e	 analisados.	 Além
3 disso,	 ela	 pode	 aumentar	 seu	 repertório	 de	 palavras	 conforme	 vai	 sendo	 utilizada.	 Não,	 não
4 estamos	 falando	 de	 um	 novo	 aplicativo	 de	 celular	 ou	 de	 um	 novo	 computador	 portátil.	 A
5 descrição	 acima	 é	 de	 uma	 boneca,	 a	 Hello	 Barbie,	 lançamento	 da	 fabricante	 de	 brinquedos
6 norte-americana	 Mattel,	 que	 deve	 chegar	 às	 prateleiras	 das	 lojas	 nos	 Estados	 Unidos	 em
7 outubro	 deste	 ano.	 Em	 um	 mundo	 onde	 as	 crianças	 entram	 cada	 vez	 mais	 cedo	 no	 ambiente
8 digital,	 a	 Hello	 Barbie	 pode	 ser	 interpretada	 como	 uma	 tentativa	 de	 trazer	 os	 produtos	 da
9 gigante	 dos	 brinquedos	 para	 o	 século	 XXI,	 com	 o	 objetivo	 de	 atrair	 esses	 consumidores	 e,	 com
10 isso,	 vender	 mais	 bonecas.	 Mas	 que	 desafios	 e	 implicações	 uma	 boneca	 conectada	 com	 a
11 internet,	 nas	 mãos	 de	 crianças,	 em	 geral	 menores	 de	 10	 anos,	 representa	 para	 os	 pais	 e	 para	 a
12 própria	criança?
13 	 Susan	 Linn,	 psicóloga	 e	 diretora	 da	 campanha	 por	 uma	 infância	 sem	 comerciais,	 pediu	 o
14 fim	 da	 produção	 da	 nova	 Barbie.	 Em	 artigo	 publicado	 no	 jornal	 O Estado de S. Paulo,	 ela
15 afirmou	 que,	 quando	 as	 crianças	 falam	 com	 brinquedos,	 podem	 revelar	 segredos,	 trabalhar
16 experiências	 perturbadoras	 e	 explorar	 seus	 sonhos	 e	 esperanças,	 e	 esse	 conteúdo	 deveria
17 permanecer	 restrito	 ao	 ambiente	 familiar	 e	 não	 ser	 exposto	 a	 uma	 grande	 corporação	 .................
18 interesse	é	financeiro.
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19 	 A	 nova	 boneca	 funciona	 da	 seguinte	 maneira:	 ao	 apertar	 um	 botão	 na	 cintura	 da	 boneca,	 ela
20 começa	 a	 “escutar”	 o	 que	 a	 criança	 diz.	 O	 texto	 é	 gravado	 via	 Wi-Fi	 para	 um	 servidor	 da	 Toy
21 Talk,	 que	 desenvolveu	 o	 software	 para	 a	 Mattel.	 Na	 empresa,	 a	 fala	 da	 criança	 é	 reconhecida	 e
22 processada,	 e,	 com	 esses	 dados,	 a	 Barbie	 pode	 dar	 respostas	 inteligentes.	 Se	 a	 criança	 diz	 o
23 nome	 de	 sua	 professora	 ou	 do	 seu	 cachorro,	 por	 exemplo,	 a	 Hello	 Barbie	 pode	 mencionar	 isso
24 em	 uma	 conversa	 posterior.	 Para	 o	 advogado	 Dennys	 Antonialli,	 diretor	 do	 IntenetLab,	 Centro
25 de	 Pesquisa	 em	 Direito	 e	 Tecnologia,	 o	 problema	 está	 tanto	 na	 coleta	 dos	 diálogos,	 quanto	 no
26 tratamento	 que	 seria	 dado	 a	 eles	 pela	 empresa.	 “Como	 garantir	 para	 quais	 finalidades	 serão
27 usados?	 Como	 garantir	 a	 segurança	 desses	 registros	 para	 que	 eles	 não	 _________	 e	 cheguem	 às
28 mãos	de	terceiros?”,	questiona.
29 	 No	 lançamento	 da	 boneca,	 Mattel	 e	 ToyTalk	 afirmaram	 que	 a	 coleta	 de	 dados	 tem	 como
30 finalidade	 melhorar	 o	 sistema	 de	 reconhecimento	 de	 voz	 e	 que	 os	 dados	 não	 seriam	 usados	 para
31 marketing	 ou	 publicidade,	 embora	 ainda	 não	 tenham	 divulgado	 uma	 política	 de	 privacidade
32 para	 o	 novo	 brinquedo.	 “Confiar	 a	 uma	 empresa	 registros	 sobre	 o	 que	 a	 criança	 fala	 enquanto
33 manuseia	 um	 brinquedo	 equivale	 a	 dar	 ....	 essa	 empresa	 acesso	 aos	 desejos	 e	 fantasias	 da
34 criança.	 Essas	 são	 informações	 que	 não	 são	 úteis	 apenas	 para	 personalizar	 a	 interação	 da
35 boneca	 com	 a	 criança,	 como	 defende	 a	 empresa,	 mas,	 também,	 para	 estudar	 seu
36 comportamento.	 Isso	 pode	 gerar	 perfis	 bastante	 detalhados	 sobre	 as	 preferências	 de	 cada
37 criança,	 perfis	 esses	 que	 podem	 servir	 .....	 finalidades	 indesejáveis,	 como	 a	 publicidade”,
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38 acredita	 Antonialli.	 Ele	 observa	 que,	 à	 medida	 que	 a	 empresa	 “aprende”	 mais	 sobre	 a	 criança,
39 mais	 ela	 tem	 capacidade	 para	 tomar	 a	 boneca	 especialmente	 persuasiva.	 “Se	 a	 criança	 revela
40 que	 gosta	 de	 tomar	 sorvete,	 não	 parece	 razoável	 que	 a	 boneca	 ‘sugira’	 que	 a	 criança	 peça	 de
41 aniversário	 uma	 máquina	 de	 fazer	 sorvete	 fabricada	 pela	 mesma	 empresa?”,	 diz	 o	 advogado.
42 Além	 da	 questão	 da	 publicidade,	 Susan	 Linn	 lembra	 também	 que	 a	 empresa	 terá	 acesso	 a	 todo
43 tipo	 de	 diálogo	 produzido	 pela	 criança	 e	 sua	 família.	 “E	 se	 as	 crianças	 mencionarem	 assuntos
44 delicados,	 como	 violência	 ou	 abuso	 por	 parte	 de	 familiares	 ou	 conhecidos,	 como	 a	 empresa
45 lidaria	com	informações	como	essas?”,	questionou	Linn.
46 	 Brincadeiras	 são	 um	 modo	 de	 aprender	 a	 lidar	 com	 as	 situações	 da	 vida,	 e	 os	 brinquedos
47 são	 ferramentas	 de	 representação	 do	 mundo	 real.	 De	 acordo	 com	 a	 psicóloga	 e	 presidente	 da
48 Associação	 Brasileira	 de	 Brinquedotecas	 (ABBri),	 Maria	 Célia	 Malta	 Campos,	 bonecas,	 por
49 exemplo,	 são	 objetos	 lúdicos	 ___________	 para	 a	 evocação	 de	 experiências,	 como	 a	 relação
50 entre	 mãe	 e	 filho(a).	 “A	 linguagem	 e	 as	 imagens	 internas	 se	 entrelaçam,	 e	 a	 criança	 dialoga	 com
51 sua	 boneca,	 expondo	 todo	 um	 mundo	 interno.”	 E	 acrescenta:	 “A	 criança	 não	 censura	 o	 que	 fala
52 ou	 o	 que	 faz	 com	 um	 brinquedo;	 ela	 se	 abre	 _________,	 ao	 contrário	 do	 que	 faria	 se	 estivesse
53 em	uma	entrevista	com	um	adulto,	por		exemplo”.
54 	 Segundo	 Maria	 Célia,	 brinquedos	 e	 brincadeiras	 são	 ferramentas	 	 de	 socialização.
55 “Defendemos	 um	 brincar	 livre	 e	 criativo,	 autodirigido	 pela	 criança”,	 afirma.	 “Os	 diálogos	 da
56 boneca	 não	 são	 inventados	 pela	 própria	 criança;	 assim,	 perde-se	 esse	 espaço	 transitivo	 entre
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57 realidade	 e	 fantasia.	 Tudo	 é	 “de	 verdade”,	 já	 que	 sua	 fala	 é	 programada	 a	 distância,	 por	 uma
58 central	 informatizada	 do	 fabricante,	 de	 acordo	 com	 o	 que	 surge	 da	 interação	 da	 criança	 com	 a
59 boneca.	 Podemos	 dizer	 que	 esse	 caso	 é	 um	 exemplo	 contundente	 do	 pragmatismo	 consumista
60 versus	uma	posição	respeitosa	para	com	a		infância”,	finaliza.
(Adaptado	de	MARIUZZO,	Patrícia.	Big Brother infantil – Privacidade e contato prematuro com internet são polêmicas causadas por 

nova boneca.	Revista	Ciência	e	Cultura,	Julho	de	2015.)
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27 usados?	 Como	 garantir	 a	 segurança	 desses	 registros	 para	 que	 eles	 não	 _________	 e	 cheguem	 às
49 exemplo,	 são	 objetos	 lúdicos	 ___________	 para	 a	 evocação	 de	 experiências,	 como	 a	 relação
52 ou	 o	 que	 faz	 com	 um	 brinquedo;	 ela	 se	 abre	 _________,	 ao	 contrário	 do	 que	 faria	 se	 estivesse

Assinale	a	alternativa	que	preenche,	correta	e	respectivamente,	as	lacunas	assinaladas	com	
linha	contínua	do	texto,	nas	linhas	27,	49 e 52.

a) vazem	–	privilegiados	–	espontaneamente
b) vazem	–	previlegiados	–	expontaneamente
c) vasem	–	privilegiados	–	espontaneamente
d) vazem	–	privilegiados	–	expontaneamente
e) vasem	–	previlegiados	–	espontaneamente
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17 permanecer	 restrito	 ao	 ambiente	 familiar	 e	 não	 ser	 exposto	 a	 uma	 grande	 corporação	 .................
18 interesse	é	financeiro.
33 manuseia	 um	 brinquedo	 equivale	 a	 dar	 ....	 essa	 empresa	 acesso	 aos	 desejos	 e	 fantasias	 da
37 criança,	 perfis	 esses	 que	 podem	 servir	 .....	 finalidades	 indesejáveis,	 como	 a	 publicidade”,

Assinale	a	alternativa	que	preenche,	correta	e	respectivamente,	as	lacunas	assinaladas	com	
linha	pontilhada	do	texto,	nas	linhas	17,	33 e 37.

a) cujo	o	–	a	–	a
b) cujo	–	à	–	a
c) cujo	–	a	–	a
d) cujo	o	–	a	–	à
e) cujo	–	à	–	à



3.

Leia	as	afirmações	abaixo	relativas	ao	texto.
I	–	Ao	iniciar	o	texto	com	uma	descrição	de	algo	ainda	desconhecido	pelo	leitor,	a	autora	
estabelece	uma	expectativa	sobre	o	tema	que	irá	abordar.

1 	 Ela	 tem	 um	 microfone	 embutido	 que	 capta	 os	 sons	 ao	 redor.	 Uma	 conexão	 Wi-Fi	 envia
2 esses	 dados	 para	 os	 servidores	 do	 fabricante,	 onde	 poderão	 ser	 armazenados	 e	 analisados.	 Além
3 disso,	 ela	 pode	 aumentar	 seu	 repertório	 de	 palavras	 conforme	 vai	 sendo	 utilizada.	 Não,	 não
4 estamos	 falando	 de	 um	 novo	 aplicativo	 de	 celular	 ou	 de	 um	 novo	 computador	 portátil.	 A
5 descrição	acima	é	de	uma	boneca,	a	Hello	Barbie

ll	–	Os	três	especialistas	que	têm	suas	 falas	citadas	no	texto	apresentam	tanto	opiniões	
favoráveis	quanto	desfavoráveis	ao	brinquedo	citado.
Susan	Linn	–	esse	conteúdo	deveria	permanecer	restrito	ao	ambiente	familiar.
Dennys	Antonialli	–	o	probelma	está	tanto	na	coleta	dos	diálogos,	quanto	no	tratamente	que	seria	dado	a	eles	
pela	empresa.	Como	garantir	para	quais	finalidades	serão	usados?
Maria	Célia	Malta	Campos	–	podemos	dizer	que	esse	caso	é	um	exemplo	contundente	do	pragmatismo	consumista	
versus	uma	posição	respeitosa	para	com	a	infância
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III	–	Entre	os	recursos	para	a	construção	de	seu	texto,	a	autora	lança	mão	de	um	tom	que	
simula	uma	conversa	com	o	leitor,	como	se	pode	observar	no	primeiro	parágrafo.
Não,	 não	 estamos	 falando	 de	 um	novo	 aplicativo	 de	 celular	 ou	 de	 um	novo	 computador	 portátil.	 (l	 3	 –	 4)

Quais	estão	corretas?
a) Apenas	a	I.
b) Apenas	a	ll.
c) Apenas	a	I	e	a	II.
d) Apenas	a	I	e	a	III.
e) A	I,	a	II	e	a	III.



4.

A	referência	feita	pelo	pronome	Ela	(linha	01)	é	também	feita	por	outras	palavras	e	expressões	
no	desenvolvimento	do	texto.	Assinale	a	alternativa	em	que	a	palavra	ou	expressão	NÃO 
faz	essa	referência.

a) Hello	Barbie	(linha	05)
b) (d)a	gigante	dos	brinquedos	(linhas	08	e	09)
c) (d)a	nova	Barbie	(linha	14)
d) o	novo	brinquedo	(linha	32)
e) a	boneca	(linha	39)



5.

Considerando	 que	 o	 texto	 apresenta	 alguns	 argumentos	 contrários	 ao	 lançamento	 da	
boneca,	leia	os	itens	abaixo.
I	–	Risco	de	quebra	da	privacidade	da	criança	envolvida.
II	–	Aproveitamento	de	recursos	tecnológicos	na	concepção	e	fabricação	do	brinquedo.	
III	–	Possibilidade	de	incitação	ao	consumo	através	de	publicidade	dirigida.
IV	–	Quebra	de	 características	do	diálogo	 infantil	 com	brinquedos,	 em	que	 se	mesclam	
realidade	e	fantasia.
Quais	deles	sintetizam	argumentos	contrários	ao	lançamento	da	boneca,	apresentados	no	
texto?

a) Apenas	o	I	e	o	ll.
b) Apenas	o	ll	e	o	III.
c) Apenas	o	I,	o	II	e	o	III.
d) Apenas	o	I,	o	III	e	o	IV.
e) O	I,	o	II,	o	III	e	o	IV.



6.

As	palavras	persuasiva	(linha	39),	delicados	(linha	44)	e	lúdicos	(linha	49)	estão	relacionadas	
no	texto,	respectivamente,	às	ideias	de

a) atração,	precariedade	e	afeto.
b) convencimento,	dificuldade	e	jogo	.
c) atração,	esmero	e	jogo.
d) requinte,	dificuldade	e	afeto.
e) convencimento,	precariedade	e	jogo	.
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Assinale	a	alternativa	que	apresenta	uma	preposição	(ou	combinação	de	preposição	com	
artigo)	que	é	exigida	por	um	adjetivo	no	texto.

a) ao	(linha	17)	–	restrito
b) dos	(linha	25)	–	substantivo	coleta	
c) aos	(linha	33)	–	substantivo	acesso
d) com	(linha	35)	–	substantivo	interação
e) com	(linha	45)	–	verbo	lidar



29 	 No	 lançamento	 da	 boneca,	 Mattel	 e	 ToyTalk	 afirmaram	 que	 a	 coleta	 de	 dados	 tem	 como
30 finalidade	 melhorar	 o	 sistema	 de	 reconhecimento	 de	 voz	 e	 que	 os	 dados	 não	 seriam	 usados	 para
31 marketing	 ou	 publicidade,	 embora	 ainda	 não	 tenham	 divulgado	 uma	 política	 de	 privacidade
32 para	o	novo	brinquedo.

Se os dados (linha	30)	fosse	substituído	por	esse conjunto de dados,	quantas	outras	palavras	
da	frase	deveriam	necessariamente	sofrer	ajustes	para	fins	de	concordância?

a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.

8.



O	agente	da	passiva	é	um	termo	da	oração	introduzido	pela	preposição	por ou de,	o	qual	
expressa	o	agente	da	ação	verbal	indicada	por	um	particípio	passado.	Analisando	os	contextos	
de	 ocorrência	 dos	 segmentos	 abaixo,	 assinale	 aquele	 que	NÃO	 constitui	 um	agente	 da	
passiva.

a) por	uma	infância	sem	comerciais	(linha	13)
b) pela	empresa	(linha	26)
c) pela	criança	e	sua	família	(linha	43)
d) pela	própria	criança	(linha	56)
e) por	uma	central	informatizada	do	fabricante	(linhas	57	e	58)

9.



10.

A	regra	que	determina	a	colocação	do	acento	em	diálogos	(linha	25)	é	a	mesma	que	determina	
a	acentuação	de

a) portátil	(linha	04).
b) século	(linha	09).
c) conteúdo	(linha	16).
d) razoável	(linha	40).
e) terá	(linha	42).



Considere	as	seguintes	afirmações	sobre	aspectos	morfológicos	de	palavras	do	texto.
l	–	O	sufixo	existente	em	consumista	(linha	59)	também	ocorre	em	um	adjetivo	derivado	de	
real	(linha	47).
II	–	Na	família	de	palavras	a	que	pertence	o	adjetivo respeitosa	(linha	60),	ocorre	um	verbo	
da	mesma	conjugação	a	que	pertence	a	forma	verbal	dado	(linha	26).
III	 –	As	 palavras	publicidade	 (linha	 31)	 e	privacidade	 (linha	 31)	 apresentam	um	mesmo	
sufixo.
Quais	estão	corretas?

a) Apenas	a	III.
b) Apenas	a	I	e	a	II.
c) Apenas	a	I	e	a	III.
d) Apenas	a	II	e	a	III.
e) A	I,	a	II	e	a	III.

11.



12.

Analise	as	sugestões	de	substituição	de	algumas	palavras	do	texto	apresentadas	a	seguir.
I	–	onde	(linha	02)	por	nos quais.
II	–	que	(linha	10)	por	quantos.
IlI	–	o que	(linha	58)	por	aquilo que.
Quais	delas	mantêm	o	significado	original	e	a	correção	do	texto?

a) Apenas	a	I.
b) Apenas	a	III.
c) Apenas	a	I	e	a	II.
d) Apenas	a	I	e	a	III.
e) A	I,	a	II	e	a	III.



Sabendo-se	que	advérbios	são	palavras	que	modificam	verbos,	adjetivos	ou,	mesmo,	outros	
advérbios,	assinale	a	alternativa	em	que	a	palavra	grifada	–	conforme	seu	uso	no	texto	–	
NÃO	é	um	advérbio.

a) mais	cedo	(linha	07)
b) mais bonecas	(linha	10)
c) bastante	detalhados	(linha	36)
d) especialmente	persuasiva	(linha	39)
e) lembra também	(linha	42)

13.



Analise	o	uso,	no	texto,	das	formas	verbais	a	seguir.	
I	–	entram	(linha	07)
II	–	deveria permanecer	(linhas	16	e	17)	
III	–	mencionarem	(linha	43)
Quais	expressam	hipóteses	ou	aspirações,	e	não	realidades	passadas	ou	presentes?

a) Apenas	a	II.
b) Apenas	a	III.
c) Apenas	a	I	e	a	II.
d) Apenas	a	II	e	a	III.
e) A	I,	a	II	e	a	IlI.

14.



15

13 	 Susan	 Linn,	 psicóloga	 e	 diretora	 da	 campanha	 por	 uma	 infância	 sem	 comerciais,	 pediu	 o

A	função	das	vírgulas	da	linha	13	é
a) isolar	elemento	repetido.
b) separar	oração	subordinada	adverbial.
c) separar	oração	intercalada.
d) isolar	vocativo.
e) isolar	aposto.



16.

Os valores para x que satisfazem a equação x2 – 5x + 6 = 0 são
a) 1 e 2
b) 1 e 3
c) 1 e 4
d) 2 e 3
e) 3 e 4

16.



17.17.

Considere o sistema de equações
            x – y + z = 2  
            x + y – z = 0  
            x + y + z = 6

a solução desse sistema, dada pelo termo (x, y, z), é

a) (1, 2, 3)
b) (1, 3, 2)
c) (2, 1, 3)
d) (2, 3, 1)
e) (3, 1, 2)



18.

Uma empresa que conserta fogões a gás cobra em cada serviço R$ 100,00 por visita, mais 
R$ 50,00 por hora trabalhada. O número de horas despendidas em um serviço pelo qual a 
empresa cobrou R$ 350,00 foi

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6



19.19.

Para instalar pontos de iluminação em residências, a empresa ABC cobra um valor fixo de 
R$ 100,00 por visita, mais R$ 50,00 por ponto de iluminação. A empresa XYZ cobra o valor 
de R$ 75,00 por visita e mais R$ 55,00 por ponto de iluminação. O menor número de pontos 
de iluminação a partir do qual o valor total cobrado pela empresa XYZ torna-se superior ao 
cobrado pela empresa ABC é

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6



20.

Dois ciclistas estão a 12 km de distância em linha reta um do outro e decidem se encontrar 
pedalando cada um no sentido do outro. Um deles vai a velocidade de 10 km/h enquanto 
o outro vai a 20 km/h.
Quantos minutos eles levarão para se encontrar?

a) 20
b) 24
c) 36
d) 48
e) 72



21.21.

As despesas mensais fixas de uma loja de comércio, independentemente das vendas, é 
de R$ 10.000,00. O único produto comercializado pela loja é comprado por R$ 100,00 e 
vendido por R$ 200,00. A menor quantidade a ser vendida mensalmente a partir da qual o 
lucro mensal da loja passa a ser maior do que R$ 5.000,00 é

a) 51
b) 101
c) 151
d) 226
e) 301



22.

Pelos primeiros 30 dias de locação de um carro, uma locadora cobra a quantia fixa de  
R$ 7.000,00. Nos dias subsequentes, a diária cobrada é de R$ 200,00.
Qual o número máximo de dias que uma empresa poderá alugar com R$ 9.000,00?

a) 10
b) 35
c) 40
d) 45
e) 60



23.23.

Um televisor é vendido à vista por R$ 2.000,00 ou a prazo com 30% de entrada e mais um 
pagamento 3 (três) meses após a compra. Sabendo-se que é utilizada a taxa mensal de juros 
simples de 3,00%, o valor do pagamento 3 (três) meses após a compra será de

a)    R$ 126,00
b)    R$ 180,00
c)    R$ 654,00
d) R$ 1.526,00
e) R$ 2.180,00



24.

Uma empresa desconta em um banco uma duplicata no valor de R$ 25.000,00, 2 (dois) 
meses antes do vencimento, à taxa de desconto bancário simples de 2,50% ao mês. O valor 
do desconto é de

a)     R$ 625,00
b) R$ 1.190,48
c) R$ 1.204,64
d) R$ 1.250,00
e) R$ 1.265,63



25.25.

O capital que deve ser aplicado durante 2 (dois) anos, a uma taxa de juros compostos de 
30,00% ao ano, para resultar em um montante de R$ 25.350,00, é de

a) R$ 7.605,00
b) R$ 15.000,00
c) R$ 15.210,00
d) R$ 15.843,75
e) R$ 17.745,00



26.

Uma concessionária de automóveis vende um carro à vista por R$ 45.000,00, ou a prazo, 
com juros, em 2 (duas) prestações mensais iguais sem entrada. Sabendo-se que a taxa de 
juros é de 3,00% ao mês, o valor de cada prestação será de

a) R$ 23.175,00
b) R$ 23.346,25
c) R$ 23.517,49
d) R$ 23.850,00
e) R$ 23.870,50



27.27.

A taxa anual equivalente a 27,00% ao semestre, em juros compostos, é de 
a) 12,69%
b) 13,50%
c) 33,35%
d) 54,00%
e) 61,29%



28.

Uma empresa tomou um empréstimo junto a um banco no valor de R$ 20.000,00, durante 
2 (dois) anos, à taxa nominal de 40% ao ano, capitalizados semestralmente. O montante a 
ser devolvido após os dois anos será de

a) R$ 28.000,00
b) R$ 36.000,00
c) R$ 38.416,00 
d) R$ 39.200,00 
e) R$ 41.472,00



29.29.

Um empréstimo de R$ 200.000,00, tomado por uma empresa junto a um banco pelo Sistema 
de Amortizações Constantes (SAC), em 4 (quatro) prestações anuais, foi feito com a taxa de 
30% ao ano. O valor da segunda prestação será de

a)   R$ 50.000,00
b)   R$ 52.000,00
c)   R$ 92.325,84
d)   R$ 95.000,00
e) R$ 142.805,00



30.

A aplicação de R$ 10.000,00 em um fundo rendeu juros de R$ 1.055,00 após 1 (um) mês.
Sabendo-se que a inflação mensal era de 10,00%, a taxa real mensal de juros foi de 

a)   0,50%
b)   0,55%
c) 10,00%
d) 10,50%
e) 10,55%



31.31.

Uma prova com duas questões, A e B, foi aplicada em uma turma de 50 alunos. Após a 
correção, verificou-se que 35 alunos haviam acertado a primeira questão, 30 alunos haviam 
acertado a segunda questão e que 10 alunos haviam errado as duas questões.
Quantos alunos acertaram as duas questões?

a) 15
b) 18
c) 20
d) 24
e) 25

31.



32.

Observe a figura abaixo, composta por n quadrados.

O valor da expressão E= n3 −10n2  é um número inteiro entre 11 e 39. A soma dos 
quadrados dos algarismos desse número é igual a

a) 68
b) 54
c) 43
d) 40
e) 36



33.33.

Uma progressão geométrica de 5 termos é representada por (a, b, c, d, e). O quadrado do 
termo central é igual a

a) abde
b) ad²
c) b²d²
d) ae
e) a²e²



34.

Num determinado setor do Banrisul, nove funcionários executam seis tarefas em duas horas. 
Quantos funcionários serão necessários para executarem oito tarefas durante três horas?

Atenção: Observar que todos os funcionários têm a mesma capacidade de trabalho e que 
todas as tarefas são idênticas.

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
e) 10



35.35.

Numa urna são colocadas bolas numeradas de 1 a 20, desprezando-se a cor.
	  

(figura apenas ilustrativa)

Em dado momento, uma bola é retirada. A probabilidade de a bola retirada ter um número 
múltiplo de 3 é de

a) 20%
b) 30%
c) 40%
d) 50%
e) 60%



36.

Considere a imagem abaixo, do BrOffice Writer 3.3.

Qual o nome da barra de ferramentas na imagem?

a) Barra de formatação
b) Barra de menu
c) Barra de padrão
d) Barra de status
e) Barra de título
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37.37.

Considere a imagem abaixo, do BrOffice Writer 3.3.

Para mostrar ou ocultar a barra de ferramentas da imagem acima, qual opção deve ser 
selecionada?

a) Arquivo → Barras de ferramentas, clique em Formatação
b) Arquivo → Barras de ferramentas, clique em Padrão
e) Exibir → Barras de ferramentas, clique em Formatação
d) Exibir → Barras de ferramentas, clique em Padrão
e) Inserir → Barras de ferramentas, clique em Desenho



38.

Segundo CERT.br, o Spyware _________________ é capaz de armazenar a posição do cursor 
e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que 
circunda a posição onde o mouse é clicado. É bastante utilizado por atacantes para capturar 
as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente em sites 
de Internet Banking. (Fonte: CERT.br -Cartilha de Segurança para Internet.)
A palavra que completa corretamente a lacuna do parágrafo acima é

a) Adware
b) Backdoor
e) Keylogger
d) Screenlogger
e) Trojan



39.39.

Utilizando a tabela acima, qual das fórmulas a seguir, quando digitada na célula D3, dará o 
resultado 100?

a) =SOMA(A1:B1 )
b) =SOMA(A1:B2)
c) =SOMA(A1:C3)
d) =SOMA(A2:82)
e) =SOMA(A2:C2)



40.

Qual resultado será obtido na célula C2 após a execução da sequência abaixo?
Estando selecionada a célula C1 como mostrado na imagem, use o atalho Ctrl+C, selecione 
a célula C2, use o atalho Ctrl+V.

a) 30
b) 50
e) 60
d) 70
e) 80



41.

Considere as afirmações abaixo, a respeito da estrutura do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) e das funções das instituições que o compõem.
l – Os bancos comerciais fazem parte do subsistema normativo do SFN.
II – Para uma instituição financeira ser configurada como banco múltiplo, ela deve possuir 
pelo menos duas carteiras de atividades, sendo uma delas, obrigatoriamente , a carteira 
comercial ou a carteira de investimento.
III – As cooperativas de crédito são instituições auxiliares do subsistema de intermediação 
do SFN.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a II e a IlI.
e) A I, a II e a III.



Considerando o SFN e as instituições que o compõem, assinale V para as afirmações 
verdadeiras e F para as falsas.
( ) O SFN é composto unicamente por instituições financeiras públicas.
( ) Os bancos comerciais são classificados como instituições monetárias porque podem 
criar, através de suas operações, meios de pagamento.
( ) As instituições financeiras não bancárias podem receber depósitos à vista.
( ) As sociedades de arrendamento mercantil são consideradas instituições financeiras 
bancárias do SFN.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – V – F.
b) V – F – V – F.
c) F – V – F – V.
d) F – V – F – F.
e) F – F – F – V.
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Examine as atribuições de responsabilidade 
das Autoridades Monetárias do SFN listadas 
abaixo e numere os parênteses de acordo 
com as competências de cada órgão.
Competências:
(1) Conselho Monetário Nacional
(2) Banco Central do Brasil
(3) Comissão de Valores Mobiliários
Atribuições:
( ) Determinar as taxas do recolhimento 
compulsório das instituições financeiras. 
( ) Executar os serviços do meio circulante.
( ) Exercer a fiscalização das instituições 
financeiras.

( ) Autorizar o funcionamento das 
instituições financeiras. 
( ) Autorizar a emissão de papel moeda.
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

a) 1 – 1 – 2 – 2 – 1.
b) 1 – 2 – 1 – 2 – 3.
c) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.
d) 2 – 3 – 2 – 1 – 2.
e) 3 – 1 – 3 – 3 – 1.
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Considerando-se a atuação das Autoridades Monetárias do SFN, qual das afirmações abaixo 
está correta?

a) O Banco do Brasil exerce, atualmente, uma função de Autoridade Monetária, porque 
pode emitir moeda.

b) A atribuição de regular as operações de redesconto de liquidez cabe ao Banco Central 
do Brasil.

c) A atribuição de fixar diretrizes e normas de política cambial cabe ao Banco Central do 
Brasil.

d) A atribuição de regular a execução dos serviços de compensação de cheques cabe ao 
Banco Central do Brasil.

e) A atribuição de exercer o controle do crédito cabe ao Conselho Monetário Nacional.
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45.

Considerando termos e conceitos 
empregados em políticas econômicas, leia as 
afirmativas e assinale V para as afirmações 
verdadeiras e F para as falsas.
( ) Taxa de redesconto é a taxa de juros 
cobrada pelo Banco Central do Brasil , às 
instituições financeiras, pelos empréstimos 
de assistência à liquidez.
( ) A política fiscal concentra sua atenção 
na administração dos gastos do setor público 
e dos impostos cobrados da sociedade.
( ) A política cambial está baseada na 
administração das taxas de câmbio e no 
controle das operações cambiais, bem 
como na fixação da taxa dos depósitos 

compulsórios.
( ) A negociação de títulos públicos no 
mercado secundário caracteriza-se pela 
operação direta entre o órgão público 
emitente do título e os poupadores.
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – V – F.
b) V – V – F – F.
c) V – F – V – V.
d) F – V – F – F.
e) F – F – F – V.



Considerando os agregados monetários e sua relação com a política monetária , analise as 
afirmações abaixo.
I – O volume dos meios de pagamento independe do montante da base monetária.
II – Compõem a base monetária o papel-moeda emitido e as reservas bancárias em depósito 
no Banco Central.
lll – O agregado monetário conhecido por M1, que define os meios de pagamento, 
compreende o papel-moeda em poder do público, mais os depósitos à vista nos bancos 
comercia is.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a Il e a III.
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Examine as operações listadas abaixo, 
referentes aos efeitos da atuação das 
instituições do SFN sobre o agregado 
monetário M1 (meios de pagamento) , 
numerando os parênteses conforme o 
código.
Código:
(1) aumenta o montante do agregado M1.
(2) diminui o montante do agregado M1.
(3) não afeta o montante do agregado M1.
Operações:
( ) Diminuição da taxa de recolhimento do 
compulsório 
( ) Redução da taxa de redesconto

( ) Concessão de empréstimos, por parte 
de banco comercial, a seus clientes
( ) Pagamento de um cheque, em moeda 
corrente, por parte de banco comercial ao 
beneficiário do cheque
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

a) 1 – 1 – 1 -3.
b) 1 – 1 -2 – 3.
c) 1 – 2 – 3 – 1.
d) 2 – 3 – 1 – 2.
e) 3 – 1 – 3 – 3.
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Dada a complexidade das operações no mercado 
financeiro na atualidade, inúmeras taxas de 
juros são utilizadas, tendo empregos específicos 
e importância variada para a economia. Assinale 
V para as afirmações verdadeiras e F para as 
falsas, relacionadas a esse tema.
( ) A Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia) é a taxa de juros que serve de 
referência para o mercado financeiro no Brasil.
( ) A Taxa TR (Taxa referencial de juros) é a 
taxa utilizada para cálculo da remuneração dos 
títulos públicos federais de emissão do Tesouro 
Nacional.
( ) A Taxa TJLP (Taxa de juros de longo prazo) é 
a taxa de juro empregada para remunerar linhas 
de financiamento regidas pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social.
( ) A Taxa DI (Depósitos interfinanceiros) 
representa o custo dos recursos transferidos
entre instituições financeiras.
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – V – F.
b) V – F – V – V.
c) V – F – V – F.
d) F – V – F – V.
e) F – F – F – V.
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49.

Um fundamento importante para as institui-
ções bancárias diz respeito à necessidade, por 
parte de cada banco comercial, de assegurar 
o equilíbrio diário das contas de débito e cré-
dito das transações financeiras realizadas, as 
quais afetam o montante de suas reservas 
bancárias. Considere as afirmações abaixo a 
respeito desse tema.
I – Entende-se por ‘zeragem automática’ o me-
canismo pelo qual cada banco comercial efe-
tua o ajuste diário do saldo de suas reservas 
com os demais bancos comerciais.
II – Reservas monetárias dos bancos comer-
ciais são formadas pelo montante de depósi-
tos voluntários e compulsórios mantidos jun-

to às autoridades monetárias, mais o dinheiro 
disponível no caixa das instituições.
III – Uma instituição financeira que não con-
seguir, em determinado dia, cobrir sua posi-
ção de reservas descobertas, por operações 
no mercado interbancário, poderá efetuar o 
ajuste do saldo com o Banco Central.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a I e a III.
e) Apenas a II e a IlI.



A cobrança de tarifas por serviços bancários 
é permitida pelo Banco Central e constitui-
-se, na realidade, em um elemento de 
concorrência entre os bancos. No entanto, 
nem todos os serviços podem ser tarifados.
Leia as afirmações abaixo, relacionadas a 
esse tema, assinalando V para as verdadeiras 
e F para as falsas.
I – Não é permitida a cobrança de tarifa 
quando não houver saldo suficiente em 
conta corrente para receber o seu débito.
lI – As instituições financeiras não podem 
cobrar de seus clientes qualquer tarifa pela 
renovação de cadastro.

III – Uma tarifa pode ser cobrada se ela 
estiver prevista em contrato ou quando o 
serviço tiver sido previamente autorizado 
ou solicitado pelo cliente.
 Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.
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A captação de depósitos à vista, mantidos 
em conta corrente de livre movimentação, é 
atividade típica de banco comercial.
Leia as afirmações abaixo, relacionadas a 
esse tema, assinalando V para as verdadeiras 
e F para as falsas.
( ) Cheques cruzados não podem ser 
descontados, e devem ser depositados. 
( ) Os cheques, de qualquer valor, podem 
ser ao portador.
( ) Os valores de uma conta corrente 
conjunta nunca, em qualquer situação, 
podem ser movimentados pela assinatura 
de apenas um dos participantes.

( ) O cheque pré-datado, quando aceito 
por estabelecimento comercial, passa a ter 
a característica de uma nota promissória e 
não mais de uma ordem de pagamento à 
vista.
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – F – V.
b) V – F – V – F.
c) V – F – F – V.
d) F – V – F – V.
e) F – F – V – F.
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A captação de recursos pelas instituições 
financeiras dá origem a vários títulos 
negociados no mercado financeiro, os quais 
apresentam características e finalidades 
definidas.
Considere as afirmações abaixo sobre esse 
tema.
I – A taxa de juros do CDB (Certificado de 
Depósito Bancário) pode ser pré-fixada ou 
pós-fixada.
II – A LC (Letra de Câmbio) é um instrumento 
de captação que pode ser emitido por banco 
comercial.
III – Tanto o CDB (Certificado de Depósito 
Bancário) quanto o RDB (Recibo de Depósito 

Bancário) podem, regularmente, serem 
transferidos por endosso.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a l e a III.
e) Apenas a II e a III.
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53.

Os repasses dos recursos captados pelas insti-
tuições financeiras compõem suas operações 
ativas, as quais se constituem em uma de suas 
principais fontes de renda.
Assinale V para as afirmações verdadeiras e F 
para as falsas, relacionadas a esse tema.
( ) Entre as operações ativas dos bancos 
comerciais, incluem-se: o desconto de duplicatas, 
o empréstimo para capital de giro das empresas 
e as operações de hot money.
( ) Os bancos comerciais devem, 
obrigatoriamente, destinar 34% dos volumes 
médios dos depósitos à vista para as operações 
de crédito rural.
( ) O financiamento conhecido por CDC (Crédito 
Direto ao Consumidor) pode ser concedido 

por Financeiras (Sociedades de Crédito, 
Financiamento e Investimento) e por bancos 
múltiplos que tenham a carteira de aceite.
( ) É permitida a operação de cessão de 
crédito, a qual consiste na troca, entre 
instituições financeiras da mesma espécie, da 
responsabilidade por determinada operação.
A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – V – V.
b) V – V – F – F.
c) V – F – V – V.
d) F – V – V – F.
e) F – F – F – V.



Considerando a determinação das taxas dos 
empréstimos das instituições financeiras 
e o spread bancário, analise as afirmações 
abaixo.
I – Spread bancário é a diferença entre o custo 
de um empréstimo e a remuneração paga na 
captação dos recursos emprestados.
II – A formação da taxa de empréstimo das 
instituições financeiras inclui, entre outros 
fatores, o custo de captação dos recursos, a 
margem de ganho desejada pela instituição 
financeira e um percentual pela inadimplência 
esperada.
III – A determinação do spread bancário de 
um empréstimo inclui, entre outros fatores, 

a margem de lucro desejada pela instituição 
financeira, os níveis de inadimplência e os 
tributos que incidem sobre a operação.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.
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O mercado de valores mobiliários possui instituição fiscalizadora e disciplinadora própria, bem 
como instituições auxiliares definidas e títulos específicos para negociação.
Considerando esse tema, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é o órgão normativo do Sistema Financeiro 
Nacional, subordinado ao Ministério da Fazenda, que atua na fiscalização e na disciplina 
do mercado de valores mobiliários.

b) Incluem-se na definição de valores mobiliários, entre outros, ações, debêntures, bônus 
de subscrição, certificado de depósito de valores mobiliários e títulos da dívida pública 
federal.

c) As Bolsas de Valores, embora operem com autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, são órgãos auxiliares da CVM.

d) Entre as atividades da CVM, incluem-se a de fiscalizar as auditorias das companhias abertas 
e os serviços de consultor de valores mobiliários.

e) A intermediação das operações nas Bolsas de Valores e de Mercadorias é realizada pelas 
Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários.
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O mercado de capitais trabalha com grande variedade de títulos e operações. Numere a segunda coluna 
de acordo com a primeira, associando as denominações às descrições.

(1) Debêntures
(2) Derivativo
(3) Recebíveis
(4) Leasing
(5) Underwriting

( ) Operação que consiste na emissão e na colocação de novas ações no 
mercado.
( ) Títulos que representam um direito de crédito originário de uma 
venda a prazo.
( ) Títulos que as sociedades anônimas não financeiras de capital aberto 
ou fechado podem emitir, com o propósito de captar recursos de médio e 
longo prazo, normalmente para financiar projetos de investimentos.
( ) Operação na qual o dono de um bem (arrendador) concede a outrem 
(arrendatário) o direito de utilização do bem, por prazo determinado.

A ordem correta dos números da segunda coluna, de cima para baixo, é 
a) 1 – 2 – 3 – 5.
b) 2 – 3 – 1 – 4.
c) 3 – 1 -5 – 2.
d) 5 – 3 – 1 – 4.
e) 5 – 4 – 2 – 3.
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De acordo com informações da ANBTMA, o patrimônio líquido dos fundos de investimentos, no Brasil, 
totalizou 2,8 trilhões de reais em julho de 2015, montante que evidencia a importância desses fundos 
para as instituições financeiras. Eles também se constituem em relevante forma de aplicação de 
recursos para os investidores.
Considerando o tema, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas.
( ) Os fundos de investimento atuam como um condomínio, ou seja, a cada participante cabe, por 
exemplo, a participação no rendimento e no valor dos ativos, proporcional à quantidade de quotas 
que possuir.
( ) O cálculo do valor das cotas de um fundo de renda fixa é diário e está baseado no valor de 
mercado dos ativos de sua carteira.
( ) O resgate de quotas de um fundo de renda fixa pode ser feito a qualquer momento; no entanto, 
se o resgate for solicitado antes de decorridos 30 dias da aplicação, fica sujeito ao pagamento de IOF 
(Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários), 
cuja tabela é progressiva em função do prazo de aplicação.
( ) Ao banco administrador do fundo de investimento é permitida a cobrança de taxa de administração, 
calculada pela aplicação de um percentual diário sobre o patrimônio do fundo de investimento.
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A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) V – V – V – V.
b) V – V – F – V.
c) V – F – V – V.
d) F – V – F – F.
e) F – F – V – F.
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Considerando os fundos de investimentos, analise as afirmações abaixo.
I – Os Fundos de Ações devem manter, obrigatoriamente, a totalidade da carteira em ações 
e valores mobiliários.
II – A carteira de um Fundo de Renda Fixa está sujeita a risco, relacionado à variação da taxa 
de juros doméstica.
IlI – Uma das vantagens dos Fundos de Investimento é a de permitir, mesmo para pequenas 
aplicações, a participação em carteira diversificada, o que reduz o risco.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.
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O risco, que é definido como a possibilidade de 
perdas, é inerente às atividades do mercado 
financeiro. Seus conceitos estão por trás das regras 
prudenciais estabelecidas pelas Autoridades 
Monetárias para as instituições financeiras.
Associe o tipo de risco da primeira coluna à 
respectiva descrição, numerando os parênteses.
Risco
(1) de crédito 
(2) de liquidez
(3) de mercado
(4) moral
(5) operacional

Descrição:
( ) Mede a facilidade com que um ativo se converte 
em caixa a qualquer momento.
( ) Relaciona-se com o preço que o mercado 
estipula para ativos e passivos negociados pelos 
intermediários financeiros.
( ) Associa-se à possibilidade de uma instituição 
financeira não receber os valores, principal e 
rendimentos, prometidos pelos títulos que mantém 
em sua carteira de ativos.
A ordem correta dos números da segunda coluna, 
de cima para baixo, é 

a) 1 – 3 – 2 – 5.
b)  2 – 3 – 1 – 5.
c)  3 – 1 – 5 – 2.
d) 4 – 5 – 1 – 2.
e) 5 – 4 – 3 – 1.
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Os bancos comerciais atuam, hoje, de forma 
mais especializada, segmentando sua parti-
cipação no mercado.
Examine as afirmações abaixo, relacionadas 
a esse tema.
I – Os bancos de varejo atuam com o grande 
público, contam com muitos clientes e ope-
ram principalmente através de depósitos à 
vista captados em extensa rede de agências.
II – O Corporate Bank atua preferencialmen-
te com pessoas jurídicas de grande porte.
Ill – Os bancos de negócios estão voltados 
preferencialmente para operações financei-
ras de maior porte e complexidade, traba-
lhando, por isso, com número reduzido de 

clientes, mas de alto poder aquisitivo.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a lll.
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Considerando a segmentação das instituições financeiras segundo o tipo de atendimento prestado, 
analise as afirmações abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) O Private Bank dedica-se ao atendimento de pessoas físicas de elevadíssima renda e/ou patri-
mônio.
( ) O Personal Bank presta atendimento a pessoas físicas de alta renda e, muitas vezes, a pequenas 
e médias empresas.
( ) O cliente de banco de varejo tem acesso, em geral, a produtos customizados.
( ) Clientes com alto relacionamento com a instituição financeira também recebem desta, usual-
mente, assessoria empresarial e financeira.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – V – V.
b) V – V – F – V.
c) V – F – F- V.
d) F – V – F- F.
e) F – F – V – F.
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A estatística da compensação de cheques 
mostra que 85% dos cheques compensados 
são os chamados cheques menores, de valor 
até R$ 299,99, que representam apenas 5% 
do volume total em dinheiro; os cheques de 
R$ 300,00 e acima são os chamados cheques 
maiores. Examine as afirmações seguintes 
sobre esse tema .
I – Os cheques maiores têm prazo máximo 
de bloqueio de um dia útil, contado do dia 
útil seguinte ao do depósito.
II – O prazo máximo de entrega de cheque 
devolvido ao cliente depositante é de três 
dias úteis, contados do fim do prazo de 
bloqueio, se a praça do depósito for a mesma 

da agência do cliente.
III – Os cheques menores têm prazo máximo 
de bloqueio de dois dias úteis, contados do 
dia útil seguinte ao do depósito.
Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.
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A cobrança de títulos, um dos mais importantes produtos dos bancos, é apontada como o 
carro-chefe do relacionamento com os clientes.
Tendo em vista esse tema, analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA.

a) Até o vencimento, os títulos podem ser pagos em qualquer agência bancária.
b) A cobrança bancária é feita por meio de boletos ou bloquetos, que possuem código de 

barras.
c) O crédito da cobrança, em conta corrente do cliente, é feito automaticamente pelo 

banco em D ou D+1, dependendo do que foi acordado previamente entre as partes.
d) Os dados dos títulos a serem cobrados são passados do cliente para o banco por meio 

magnético ou por computador, mas esse procedimento não dispensa o envio físico do 
documento.

e) Uma das vantagens desse produto para os bancos é o aumento dos depósitos à vista, 
resultante dos créditos das liquidações.
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O número de cheques compensados, no Brasil, vem decrescendo ano a ano. Foram 
compensados 3,5 bilhões de cheques em 1995, caindo esse número para 0,7 bilhões em 
2014, dos quais 15,4 milhões foram devolvidos. Por outro lado, o número de transações 
por cartões, que era muito baixo em 1995, atingiu a cifra de 11 bilhões em 2014. Em alguns 
países, como Holanda, Suécia e Noruega, o cheque já deixou de ser utilizado.
Esses dados remetem ao exame das tecnologias e inovações em uso, que agem reduzindo 
o emprego de cheques. Considerando esse tema, analise as afirmações a seguir.
I – Home banking é a ligação entre o computador do cliente e o computador do banco, 
que permite, entre outros serviços, obter informações sobre saldos de conta-corrente e de 
investimentos, pagamentos de contas e transferência de valores.
II – Remote banking constitui-se do atendimento fora das agências, que permite efetuar 
saques de valores, pagamento de contas, depósitos e consultas, entre outros serviços.
III – Os cartões de débito emitidos pela rede bancária substituem, na prática, os cheques 
nas compras à vista, funcionando como um verdadeiro cheque eletrônico.
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Quais estão corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.
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Depósitos de poupança, popularmente 
conhecidos como Caderneta de Poupança, 
constituem a aplicação financeira mais 
simples e tradicional.
Considerando esse tema, analise as 
afirmativas abaixo e assinale V para as 
verdadeiras e F
para as falsas.
( ) A Caderneta de Poupança permite, para 
o investidor, a aplicação de pequenos valores 
e, ao mesmo tempo, ter liquidez.
( ) A Caderneta de Poupança é garantida, 
para cada poupador, pelo FGC – Fundo 
Garantidor de Créd ito.
( ) Não incide, sobre os depósitos em 

Caderneta de Poupança, qualquer encaixe 
obrigatório ao Banco Central.
( ) A remuneração da Caderneta de 
Poupança é mensal para pessoas físicas, e 
trimestral para empresas.
A sequência correta de preenchimento  dos 
parênteses, de cima para baixo, é

a) V – V – F – V.
b) V – V – F – F.
c) V – F – V – V.
d) F – V – F – F.
e) F – F – V – F.



66.

Para Chiavenato (2014), a cada dia que passa, ferramentas como as redes sociais e softwares inova-
dores têm apoiado o setor de marketing dos bancos a melhorar o atendimento de seus consumido-
res. No que diz respeito ao papel desses recursos tecnológicos como auxiliares no relacionamento 
com os clientes, afirma-se:
I – É importante não omitir respostas, mesmo quando há abuso e má-fé no uso dos canais de 
comunicação eletrônica.
II – As mídias sociais oferecem oportunidades de documentação e de difusão de conhecimento na 
corporação.
III – É correto utilizar o sistema CRM (Customer Relationship Management) para oferecer melhor 
padrão de serviço para os consumidores mais lucrativos.
Quais afirmações estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a I e a II.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.
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A “perecibilidade”, alertam Kotler e Keller (2013), é uma característica dos serviços bancários 
que dificulta os atendimentos, porque estes, ao contrário de bens tangíveis,

a) não podem ser vistos, provados ou sentidos.
b) não sendo levados “para casa”, geram certa sensação de insegurança.
c) são oferecidos de forma diferente, dependendo de qual profissional fornece o serviço.
d) não sendo estocáveis, devem se adaptar à oscilação da demanda.
e) são elaborados e consumidos simultaneamente.



68.

A retenção é o resultado da percepção de valor pelos consumidores, e alguns dados podem 
orientar estratégias sobre esse tema. É importante saber que conquistar novos clientes 
pode custar até ________ vezes mais que satisfazer e reter os já existentes; ___________ 
dos clientes são perdidos a cada ano e uma redução de 5% no índice de perda dos clientes 
pode aumentar os lucros em até _________ .
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima. 

a) duas – 10% – 15%
b) cinco – 10% – 85%
c) duas – 20% – 15%
d) cinco – 20% – 15%
e) duas – 20% – 85%



69.69.

Na visão de Las Casas (2011) é importante que os operadores de telemarketing, além de 
desenvolverem boa empostação vocal, atentem para outros cuidados no atendimento. 
Nesse sentido, é fundamental

a) não ligar novamente para os clientes para completar informações.
b) fazer o ouvinte pensar que a mensagem não está sendo lida.
c) estudar termos fora do jargão técnico.
d) atender e dizer “alô” prontamente, assim que o telefone tocar.
e) evitar tapar o telefone com a mão para falar com terceiros algo que não gostaria que o 

cliente ouvisse.



70.

Em instituições bancárias, a Ouvidoria é um canal fundamental na qualidade do atendimen-
to ao consumidor. A Resolução CMN nº. 4.433, de 23/07/15, do Banco Central do Brasil, 
regula a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas 
instituições financeiras.
Considerando os termos dessa Resolução no que diz respeito ao atendimento ao consumidor, 
assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) Quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, a respectiva 
documentação deve ser arquivada.
( ) O prazo de resposta para as demandas não deve ultrapassar cinco dias úteis, podendo 
ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez.
( ) As informações de que trata cada atendimento devem permanecer registradas no 
sistema pelo prazo mínimo de um ano, contado a partir da data da protocolização da 
ocorrência.



71.71.70.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) V – V – V.
b) V – V – F.
c) V – F – F.
d) F – V – F.
e) F – F – V.



71.71.

Um bom planejamento comercial, de acordo com Chiavenato (2014), tem como base a 
previsão ou projeção de vendas. Apesar de o futuro das vendas ficar fora do controle das 
empresas, existem fatores que permitem estimá-las. Entre esses fatores estão informações 
sobre

a) potencial de produção da empresa, retenção de clientes e vendas passadas.
b) retenção de clientes, tendências de mercado e testes do produto ou serviço.
c) testes do produto ou serviço, vendas passadas e retenção de clientes.
d) vendas passadas, potencial de produção da empresa e tendências de mercado.
e) tendências de mercado, testes do produto ou serviço e potencial de produção da 

empresa.
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Estudar os concorrentes pode ajudar uma empresa a construir um posicionamento diferenciado 
na mente do mercado consumidor. A propósito dessa análise da concorrência, afirma-se:
I – A concorrência deve ser encarada como toda empresa que satisfaz a mesma
necessidade dos clientes, mesmo não pertencendo à mesma categoria ou setor de serviço.
II – É fundamental determinar os “pontos de paridade”, isto é, atributos ou benefícios
oferecidos que são exclusivos ou não compartil hados com outras marcas concorrentes.
III – Um mapa perceptual pode revelar necessidades não atendidas pelos consumidores e, portanto, 
oportunidades para oferecer novos serviços.

Quais afirmações estão corretas?
a) Apenas a I.
b) Apenas a l e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.



73.73.

Jerome McCarthy, há mais de 50 anos, formulou o composto de marketing, o qual estabelece 
quatro variáveis às quais uma empresa deve estar atenta no sentido de despertar o 
interesse dos consumidores: produto, preço, ponto de venda e promoção. Todavia, esses 
quatro Ps são insuficientes para gerar vantagem competitiva e representar a abrangência, a 
complexidade e a riqueza do marketing. À luz do marketing holístico, surge uma atualização 
mais representativa do composto, apregoada por Kotler e Keller (2013).

Essa versão moderna dos 4Ps tem como variáveis

a) Processos, Programas, Performance e Percepção.
b) Pessoas, Processos, Programas e Performance .
c) Percepção, Pessoas, Processos e Programas.
d) Performance, Percepção, Pessoas e Processos.
e) Programas, Performance, Percepção e Pessoas.



74.

No sentido de ampliar a carteira de pessoa física e jurídica, pode-se buscar variar as fontes 
de informações e procedimentos que normalmente se integram às atividades rotineiras de 
um representante de vendas e ajudam-no a desempenhar sua atividade. Segundo Las Casas 
(2011), entre esses recursos, estão o apoio de um __________ para contatos diversos e 
iniciais, associação com __________ de áreas afins e atenção a notícias sobre ___________.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

a) gerente comercial – outros profissionais – desastres naturais na região
b) gerente comercial – cursos técnicos – quebra de concorrentes
c) vendedor auxiliar – cursos técnicos – quebra de concorrentes
d) gerente comercial – cursos técnicos – ampliação de indústrias
e) vendedor auxiliar – outros profissionais – ampliação de indústrias



75.75.

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor determina que no fornecimento de produtos 
ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor 
(Art. 52), o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente 
sobre
I – o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional.
II – a soma total a pagar, com e sem financiamento.
III – o montante dosjuros de mora e da taxa efetiva mensal de juros.
Quais informações devem ser realmente passadas ao consumidor?

a) Apenas a I.
b) Apenas a I e a II.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.



76.

O Código de Conduta Ética de uma empresa é um documento fundamentado nos princípios, 
na visão, na missão e no posicionamento social da organização, objetivando orientar as 
ações de colaboradores e executivos no sentido de um comportamento ético em face dos 
diferentes públicos com os quais interage.
Dentre as prerrogativas do Código de Conduta Ética, NÃO é correto apontar:

a) Expressar o que a organização entende por comportamento ético.
b) Estabelecer um guia detalhado de comportamentos aceitáveis.
c) Fornecer políticas de comportamento em situações específicas.
d) Solucionar dilemas éticos da organização.
e) Documentar punições por violações das políticas relativas à ética na empresa.
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Segundo Ruiz Alonso (2006), um treinamento em ética pode proporcionar muitos beneficios 
à empresa e a seus funcionários, dentre os quais NÃO é correto apontar:

a) Reforçar os padrões de conduta da organização.
b) Implantar as racionalizações comuns para o comportamento não ético.
c) Lembrar aos empregados que a alta administração deseja que eles levem em conta os 

princípios e valores éticos na tomada de decisões.
d) Tomar claras as práticas aceitáveis e as não aceitáveis.
e) Dar segurança aos administradores quando, ao enfrentarem dilemas éticos, tomarem 

decisões antipáticas, embora eticamente corretas.



78.

Relacione a primeira coluna com a segunda coluna, ou seja, palavras-chave da ética empresarial com os 
seus conceitos, numerando os parênteses.

(1) Sistema de Valores
(2) Utilitarismo
(3) Dilema Ético
(4) Ética nos Negócios
(5) Stakeholders

( ) Aplicação de padrões éticos ao comportamento nos negócios.
( ) Alguém com participação acionária ou interesse em um empreendimento de 
negócios.
( ) Um conjunto de princípios pessoais, formalizado em um código de conduta.
( ) Escolhas éticas são as que oferecem o bem comum para o maior número de 
pessoas.
( ) Situação em que não há decisão obviamente certa ou errada, mas sim duas 
respostas certas sob diferentes aspectos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
a) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
b) 5 – 1 – 2 – 3 – 4.
e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
d) 2 – 3 -4 – 5 – 1.
e) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.



79.79.

Segundo o que preconiza o Código de Conduta Ética do Banrisul (2011), o empregado NÃO 
deve

a) estar engajado na busca permanente da eficiência no atendimento aos clientes 
correntistas e não correntistas, preservando a imagem do Banrisul.

b) desenvolver ações pautadas pelo respeito às regras do mercado e à legislação bancária.
c) defender os bens e interesses da empresa sem abdicar de sua dignidade profissional.
d) assumir a integral responsabilidade decorrente dos atos por si praticados no exercício 

do cargo ou da função.
e) aceitar presentes de clientes, fornecedores e concorrentes, excetuando-se brindes 

claramente identificados e sem valor comercial significativo.



80.

Para efeito do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº. 12.288/201O), considera-se:
I – Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada 
em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o 
reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da 
vida pública ou privada.
II – Desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, 
serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou 
origem nacional ou étnica.
III – Desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a 
distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais.
IV – População negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o 
quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou 
que adotam autodefinição análoga.
V – Ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa 
privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.



81.81.80.

Quais afirmativas estão corretas?
a) Apenas a I e a Ill.
b) Apenas a I e a IV.
c) Apenas a II e a IV.
d) Apenas a II, a III e a V.
e) A I, a II, a III, a IV e a V.


