SIMULADO SÓLON 2007
Este simulado segue o formato das provas do BB
para 2007, inclusive com a interdisciplinaridade do
conteúdo.
O candidato deve assinalar C (correto) ou E (errado)
para cada item de questão. Cada assinalamento
que coincida com a resposta do gabarito vale +1,00
ponto (positivo). Cada assinalamento que não coincida com a resposta vale -1,00 ponto (negativo).

FORMATAÇÃO DAS PROVAS BB
Conhecimentos
Básicos:
70 itens

Conhecimentos
Específicos:
80 itens

A ausência de assinalamento ou assinalamento
duplo (C e E) não representa ponto positivo nem
negativo.
Considera-se aprovado o candidato que obtiver o
mínimo de 14 pontos na prova de Conhecimentos
Básicos, 24 na de Conhecimentos Específicos, e 45
no total das provas.

Conhecimentos Básicos:
Português, Matemática,
Rac.Lógico, Informática e
Atualidades

Conhecimentos Específicos:
Atendimento e Conhecimentos
Bancários

CONHECIMENTOS BÁSICOS:
Professores Pacífico, Fedrigo, Valdir, Guerra, Suzuki,
Sérgio, Alethéia e Luís Cláudio.
Abaixo se encontra trecho da entrevista do ex-secretário
de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do
Comércio e criador do Programa Nacional do Álcool (PróAlcool), José Walter Bautista Vidal, à Revista Rural.
1

“Reconhecemos então ter o Brasil elevado
o potencial energético, renovável e limpo,
a partir da biomassa tropical. Não existia
porém tecnologia atualizada disponível, o
que nos encarregamos de desenvolver
6
montando o que se tornou o melhor grupo
do mundo em desenvolvimento tecnológico
para uso desses combustíveis. Primeiro
resolvemos o problema de misturar álcool
anidro à gasolina e depois a adaptação dos
motores de ciclo Otto para o uso exclusivo
12
do álcool. Esse domínio tecnológico foi
transferido para as subsidiárias das
corporações automobilísticas com fábricas
no Brasil. O papel do Estado brasileiro foi
fundamental nesse processo, criando
condições tecnológicas e políticas para
18
tornar realidade nossas evidentes vantagens
comparativas...O êxito obtido pelo Brasil
foi incontestável. Estávamos preparados
para substituir o óleo diesel, derivado do
petróleo, pelos óleos vegetais em condições
até mais fáceis do que ocorreu com a
24
gasolina. Na realidade, o que queríamos
substituir era o petróleo e não apenas um de
seus derivados. Quando isso ia se realizar,
surgiu o bloqueio devido a pressões

internacionais que terminaram impedindo a
expansão do programa do óleo diesel,
30
assim como garrotearam o Pró-álcool
cortando credito aos pequenos produtores
de cana que representavam cerca de 50%
dos fornecedores. Aí faltou álcool, criando o
descrédito. Então cerca de 98% dos carros
novos de ciclo Otto já usavam o álcool, o
36
que foi invertido para 1%!
Leia com atenção as alternativas nos itens a seguir e
compare-as com a entrevista de José Walter Bautista
Vidal à Revista Rural, e também com o período histórico
no qual o Brasil estava inserido na época, com a produção, comercialização e poluição ocasionadas pela utilização de determinadas fontes de energia no Brasil e no
mundo. Leve em consideração, ainda, as regras da língua
portuguesa culta.
01- [_____] Os dois choques do petróleo ocorridos respectivamente em 1973 e 1979, fizeram países
em desenvolvimento como o Brasil optar por
pesquisas de novas fontes de energia que
pudessem substituir aquela que era e que ainda é a principal fonte utilizada no mundo.
02- [_____] As corporações automobilísticas instaladas no
Brasil ainda hoje são hegemonicamente de
capital nacional, fator esse que contribuiu ao
longo das últimas décadas para o avanço do
Pró-álcool.
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03- [_____] As características naturais de nosso país,
sobretudo as relacionadas ao solo e ao clima,
aliadas ao poder do Estado em desenvolver e
optar por uma nova política energética de
combustíveis, foram decisivas para que o
Brasil tivesse a liderança que tem hoje no
mercado internacional.

Agora analise este argumento:
P1 - Todo lógico é feliz
P2 – Alberto não é lógico
Conclusão: Alberto não é feliz.
09- [_____] Considerando o argumento no quadro acima,
conclui-se que ele não é válido porque, mesmo que as premissas P1 e P2 sejam verdadeiras, isto não acarreta que a conclusão seja
verdadeira.

04- [_____] A situação descrita entre as linhas 30 e 36
relatam que os grandes produtores foram os
mais prejudicados pelo corte de créditos e que
os mesmos representavam a maior parcela de
fornecimento de cana para as usinas de destilação.

10- [_____] É correto o raciocínio lógico dado pela seqüência de proposições seguintes:
Se Cláudia estudar bastante, então ela passará no concurso.
Ela não estudou bastante.
Portanto, Cláudia não passou no concurso.

05- [_____] O sucessivo aumento das lavouras canavieiras em várias unidades da federação em
substituição a outras culturas também necessárias para o crescimento e desenvolvimento
econômico de nosso país poderá ocasionar
sérios problemas relacionados à produtividade
do solo, assim como a redução de gêneros
agrícolas necessários ao consumo da população.

11- [_____] É correto o raciocínio lógico dado pela seqüência de proposições seguintes:
Roberto é músico ou Ricardo é engenheiro.
Nenhum dos dois é músico.
Logo, Ricardo é engenheiro.

06- [_____] Petróleo e álcool são palavras paroxítonas
acentuadas graficamente por ser a primeira
terminada em ditongo e a segunda em “L”,
respectivamente.

A figura a seguir apresenta uma janela do Microsoft Word
com um texto retirado da Revista Época, com o título
“Show de desconhecimento e desrespeito”. Com base
nesta figura julgue os itens seguintes.

07- [_____] Na linha 10 do texto, não haveria qualquer
erro se fosse introduzida uma vírgula antes e
outra depois da palavra “depois”, permanecendo o texto com o mesmo significado.
Uma proposição é uma afirmação que pode ser
julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não como
ambas. As proposições são usualmente simbolizadas por
letras maiúsculas do alfabeto, como, por exemplo, P, Q, R
etc. Se a conexão de duas proposições é feita pela preposição “e”, simbolizada usualmente por ∧ , então se obtém
a forma P ∧ Q, lida como “P e Q” e avaliada como V se P
e Q forem V, caso contrário, é F. Se a conexão for feita
pela preposição “ou”, simbolizada usualmente por ∨ ,
então se obtém a forma P ∨ Q, lida como “P ou Q” e avaliada como F se P e Q forem F, caso contrário, é V. A negação de uma proposição é simbolizada por ¬P, é avaliada como V, se P for F, e como F, se P for V. E uma proposição da forma “Se A então B” é F se A for V e B for F,
caso contrário é V.
Um argumento é uma seqüência de proposições
P1, P2, ..., Pn, chamadas premissas, e uma proposição Q,
chamada conclusão. Um argumento é válido, se Q é V
sempre que P1, P2, ..., Pn forem V, caso contrário, não é
argumento válido.
A partir desses conceitos, julgue os próximos itens.
08- [_____] Há exatamente quatro proposições no seguinte conjunto de sentenças:
I – “Romário fez 1000 gols.”
II – “Acerte todas as questões.”
III – “José nasceu em 1978.”
IV – “X – Z é uma expressão negativa”
V – “Esta frase é falsa”
VI – “Passei no concurso”
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12- [_____] Analisando a figura podemos afirmar que o
parágrafo que contém o cursor tem fonte Times New Roman com tamanho 13 e alinhamento justificado.
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13- [_____] O documento ainda não foi salvo no disco, já
que o nome de documento padrão está sendo
exibido.
14- [_____] A ferramenta Pincel (figura
ao lado) permite que o usuário copie um conteúdo e
leve junto sua formatação
para o local onde for colado. Esta ferramenta existe
tanto no Word como no Excel.
15- [_____] O Word permite formatar o documento em
colunas. Esta formatação pode ser aplicada
clicando no menu Formatar e depois na opção Colunas, na caixa Colunas, que será exibida pode-se escolher o número de colunas
desejado. Outro caminho para a mesma ação
é clicar no botão
mentas.

, da barra de ferra-

A proliferação da violência urbana vem criando um novo
modelo de segregação espacial. Em relação a essa segregação, pode(m)-se afirmar:

16- [_____] A partir do tema do texto apresentada na figura, pode-se dizer que o caos vivido pelos brasileiros nos aeroportos de todo o país a partir
de setembro de 2006, também ocorreu nos
países vizinhos do Mercosul, pois a desvalorização da moeda argentina no ano passado
afetou em cheio o setor de turismo nessa região da América do Sul.

20- [_____] Os condomínios fechados, que oferecem a
possibilidade de um novo estilo de vida, caracterizam-se pelo isolamento e distancia da
cidade, instalando-se muitos deles na antiga
periferia.
21- [_____] A paranóia urbana ocorre no mesmo grau de
intensidade, ou seja, em todos os tipos de cidade quer sejam elas de grande, médio ou de
pequeno porte.

17- [_____] Ainda de acordo com o texto, apresentada na
figura do Word, é correto afirmar que a falta de
conhecimento técnico por parte dos órgãos
responsáveis pelo setor aéreo no país e o stress que os controladores de vôos sofrem no
dia a dia explicam em parte a calamidade e o
estado de UTI por que vem passando a aviação nacional.

22- [_____] O espaço urbano é hoje um dos principais
símbolos de segregação social.
23- [_____] Os condomínios privados são ambientes seguros, livres de assaltos ou da violência urbana.

18- [_____] O Brasil sofre e ainda irá sofrer muito enquanto o nepotismo e a falta de profissionais competentes continuarem a fazer parte de escalões importantes das instâncias governamentais querem sejam elas: federais, estaduais ou
municipais.

24- [_____] O medo da violência e do crime é um mecanismo que pode ser explorado economicamente por grandes empresas que atuam no
setor imobiliário como forma de gerar lucro.
25- [_____] Os condomínios fechados são bastante comuns em países de primeiro mundo, pois neles os índices de assaltos e violência aumentaram muito nas últimas décadas e os organismos que cuidam da segurança pública são
menos preparados do que em nosso país.

19- [_____] As empresas aéreas que lideram o mercado
interno da aviação civil em nosso país mostram-se cada vez mais qualificadas e capacitadas a exercer um serviço de qualidade incontestável.

26- [_____] Na última frase da mulher, na charge apresentada, se o verbo dar se posicionar no início da
frase, ele poderá ser flexionado na terceira
pessoa do singular (dará) ou poderá manterse na primeira pessoa do plural (daremos).

Observe atentamente a charge a seguir e posteriormente
julgue os itens abaixo, com base no que você conhece a
respeito do assunto.

Texto – para os próximos itens
Polícia Rodoviária Federal registra redução de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais
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Em 2001, os números de acidentes, mortos e feridos nas
rodovias federais do país diminuíram em relação a 2000,
segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados no dia 2/1/2002. Os índices de mortes, que caíram
12%, se comparados aos do ano anterior, foram os melhores apresentados. Os de acidentes e de feridos, respectivamente, reduziram-se em 7% e 4%. O coordenador operacional da PRF afirmou que os acidentes com mortes
foram conseqüência, principalmente, de ultrapassagens
irregulares e de excesso de velocidade. Também ficou
comprovada a presença de álcool no organismo dos condutores na maioria dos acidentes graves. Segundo esse
coordenador, o comportamento do motorista brasileiro
ainda é preocupante. “As tragédias ocorrem em decorrência da falta de respeito às leis de trânsito”, disse. Os estados do Acre e de Rondônia tiveram um aumento de
51,52% no número de mortos nas estradas federais, no
ano passado, seguidos do Distrito Federal (DF), que teve
um crescimento de 43,48%. Já os estados de Tocantins e
do Amazonas apresentaram as maiores reduções de
mortes, 34,21% e 35,71%, respectivamente.
Internet: <http://www.mj.gov.br>. Acesso em
10/3/2002 (com adaptações) – Concurso PRF 2002

um metro cúbico de GNV permite percorrer
cerca de 12 km e custa R$ 1,10. Desse modo,
um taxista que percorra 6.000 km por mês recupera o investimento em menos de 5 meses.
33- [_____] O pátio do Curso Sólon vai ser revestido por
pastilhas quadradas brancas e pretas, segundo o padrão representado na figura abaixo,
que vai ser repetido em toda a extensão do
pátio.
As pastilhas de cor branca custam R$ 8,00
por metro quadrado e as de cor preta, R$
10,00. O custo por metro quadrado do revestimento será de R$ 8,40.

A tabela abaixo resume a comparação dos acidentes nas
rodovias federais brasileiras nos anos de 2000 e de 2001.
Nela, alguns dados foram omitidos e representados pelas
letras x, y, z e w.

INFORMAÇÕES PARA O PRÓXIMO ITEM
O Aedes aegypti é vetor transmissor da dengue. Uma
pesquisa feita em São Luís – MA, de 2000 a 2002, mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos dados coletados
nessa pesquisa.

27- [_____] O valor de z é maior que a soma de x com y.
28- [_____] Nas rodovias federais brasileiras, a razão
entre o número de mortos e o de feridos em
acidentes foi a mesma nos anos de 2000 e
2001.
29- [_____] No ano de 2000, em mais de 35% dos acidentes nas rodovias federais brasileiras não houve mortos nem feridos.
30- [_____] Em 2001, a média diária de mortos em acidentes nas rodovias federais brasileiras foi superior a 15.
34- [_____] (ENEM – 2007) De acordo com o texto acima,
se mantido o percentual de redução da população total de A. aegypti observada de 2001
para 2002, teria sido encontrado, em 2003,
um número total de mosquitos que é maior
que 15.000 e menor que 20.000.

31- [_____] Apesar do decréscimo ocorrido no número de
acidentes nas rodovias federais brasileiras de
2000 para 2001, o percentual de mortos em
relação ao número de acidentes foi maior em
2001 que em 2000.
32- [_____] (ENEM - 2005) O gás natural veicular (GNV)
pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos automotores. Nas grandes cidades, essa
possibilidade tem sido explorada, principalmente, pelos táxis, que recuperam em um
tempo relativamente curto o investimento feito
com a conversão por meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a conversão para gás natural do motor de
um automóvel que utiliza a gasolina custa R$
3.000,00. Um litro de gasolina permite percorrer cerca de 10 km e custa R$ 2,20, enquanto
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TEXTO PARA OS PRÓXIMOS ITENS:
Requisitado, golden retriever Fox Mulder
já tem 300 filhotes
Não é só na ficção que Fox Mulder – nome do
personagem-galã da série televisiva "Arquivo X", interpretado por David Duchovny – é um espécime masculino
cobiçadíssimo pelo sexo oposto, do tipo que daria um belo
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pai. No mundo canino, seu homônimo é tão requisitado
que carrega a fama de "paizão".

35- [_____] A partir do texto, podemos inferir que Fox
Mulder, tanto o ator quanto o cachorro, constitui um exemplar considerado pelo sexo oposto
como um bom partido.

Segundo o Kenel Clube São Paulo, entidade que
regulamenta a atividade de criadores, o golden retriever é
um dos mais procurados para o acasalamento no Brasil.
Com seis anos de idade, o cão de olhos amendoados e
patas de leão contabiliza cerca de 300 filhotes espalhados
pelo mundo. Mais precisamente pelos Estados Unidos,
Argentina, Venezuela, Peru, Bolívia, México, Portugal,
Chile, Colômbia e Uruguai.

36- [_____] Os pronomes “seu” (1º parágrafo); “ele” (3º
parágrafo) e “o” (4º parágrafo) referem-se ao
cão da raça golden-retriever, Fox Mulder.
37- [_____] Apesar de ser escrito em língua portuguesa,
estar dentro dos padrões de coesão e coerência textuais, o uso constante de aspas sugere
que o texto em questão tenha caráter subjetivo, isto é, não está adequado aos padrões de
redação oficial.

Uma "cruzadinha" com ele custa US$ 1.000;
mesmo valor de seu sêmen para as cadelas estrangeiras
que só tiram uma casquinha de Fox Mulder por meio de
bancos de esperma, nos EUA e na Argentina, que salvaguardam o patrimônio.

38- [_____] O verbo “salvaguargar”, em “...que salvaguardam o patrimônio.” (3º parágrafo), concorda
com “...nos EUA e na Argentina,”.

"Quando o comprei, já tinha a intenção de ter um
grande reprodutor. Mas foi a qualidade de seus filhotes,
que se tornaram os maiores campeões da raça, que ratificou o seu valor", conta Marcos Nishikawa, dono de Fox
Mulder e proprietário do canil Golden Trip, que cria a raça
há quase 30 anos.

39- [_____] As palavras “Kenel”, “Trip” e “sex appeal”
deveriam ser grafadas entre aspas no corpo
do texto, de acordo com as gramáticas normativas, já que não pertencem à língua portuguesa.

Marcos não se arrepende de ter passado o Réveillon de 2001 dentro de um avião a caminho de Plymouth (EUA), onde está localizado o canil Nautilus, para buscar uma encomenda que havia feito um ano antes: um
cachorrinho dourado, então com cinco meses, que custou
R$ 5.000, mas que hoje vale ouro. "Seu preço é incalculável", diz.

40- [_____] O trecho “Depois de uma vida sexual intensa,
... Fox Mulder ganhou o descanso merecido.”
refere-se à aposentadoria do ator David Duchovny.
41- [_____] A expressão “de modo irrefutável”, em: “Fox
Mulder é capaz de imprimir em seus herdeiros
suas características pessoais de modo irrefutável.”, pode ser substituída, sem prejuízo de
sentido, por “que não podem ser contestadas”.

Mas o que esse cão, de 37 kg e 60 cm de altura,
que é louco por banana e não larga sua bolinha de tênis,
tem de tão especial, além de ser um "gato" --ou seja, o
mais belo para os padrões de sua raça? Segundo Marcos,
Fox Mulder é capaz de imprimir em seus herdeiros suas
características pessoais de modo irrefutável. "Hipoteticamente, se ele cruzasse com um vira-lata e tivesse um
filhote SRD, você reconheceria um filho dele. Sua expressão é muito forte", exemplifica.

42- [_____] A palavra “Hipoteticamente” (5º parágrafo)
significa, no texto, “com certeza”.
43- [_____] O verbo cruzar significa no texto o mesmo que
procriar.

Até os 3 anos, esse sex appeal lhe rendeu inúmeros títulos internacionais em concursos de beleza. Dos
quatro aos seis, ele passou apenas reproduzindo. Agora,
está fechado para balanço. "Decidi restringir os acasalamentos neste ano, pois muitos donos de cadelas vinham
com a intenção de obter filhotes caros e não de aprimorar
a raça. Não repetimos o acasalamento. No caso de Fox
Mulder, acreditamos que a fila tem que andar", conta Marcos.

44- [_____] A expressão “...está fechado para balanço” foi
utilizada em sentido figurado e significa, no
texto, que o proprietário do cachorro está contabilizando o número de filhotes de Fox Mulder, cerca de 300.
45- [_____] O verbo repetir, em “Não repetimos o acasalamento” (6º parágrafo) apresenta-se no presente do indicativo. Entretanto, esta mesma
forma verbal pode ser usada para referir-se ao
pretérito perfeito do indicativo.

Embora o golden simpatize até hoje com First
Victoria, seu primeiro amor, os acasalamentos não são
cercados de romantismo, mas sim de uma equipe veterinária especializada em reprodução para garantir que o
evento seja bem-sucedido. "É bem profissional; isso previne que ele se machuque e se desgaste."

46- [_____] Em: “Embora o golden simpatize até hoje com
First Victoria, seu primeiro amor, os acasalamentos não são cercados de romantismo...” a
vírgula foi utilizada, para isolar uma oração
adverbial deslocada, e, em seguida, para isolar o aposto.

Depois de uma vida sexual intensa --sua média
era de duas fêmeas por mês (um cão "comum" de companhia cruza muitas vezes uma vez na vida)--, Fox Mulder
ganhou o descanso merecido. Hoje, segundo Marcos, ele
parece "um 'homem' de férias". "Acorda, dá uma nadadinha, vai para o sofá, come duas vezes ao dia e, se estiver
com vontade, volta para a cama."

47- [_____] Em: “...vai para o sofá, ...”, há uma incorreção
gramatical, sendo que a autora deveria ter usado “vai ao sofá”.
O enunciado a seguir refere-se aos próximos quatro
itens
Num determinado Estado, quando um veículo é rebocado
por estacionar em local proibido, o motorista paga uma
taxa fixa de R$ 76,88 e mais R$ 1,25 por hora de perma-

DEBORAH GIANNINI, 01/09/2007, Folha Online,
ttp://www1.folha.uol.com.br/folha/bichos/ult10006u324330.
shtml.>
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59- [_____] A WebCam é um periférico de saída do computador, por ela as imagens são enviadas para o outro computador envolvido em uma vídeo conferência.

nência no estacionamento da polícia. O valor pago foi de
R$ 101, 88. Daí podemos afirmar corretamente que:
48- [_____] o veículo ficou estacionado durante 22 horas.

Analise a figura abaixo. Acerca da utilização do Internet
Explorer e de assuntos relacionados à navegação e utilização de serviços Internet, julgue os três itens a seguir e
marque C para Certo ou E para Errado.

49- [_____] se o condutor do veículo pagar com duas
notas de R$ 100,00, receberá de troco R$
98,12.
50- [_____] o veículo ficou estacionado durante 20 horas.
51- [_____] o veículo ficou estacionado durante 1200
minutos.
52- [_____] Um corpo caindo livremente percorre 4,9 m
durante o 1º segundo; no segundo seguinte,
percorre 14,7 m; no 3º segundo, 24,5 m. Continuando assim, podemos afirmar
CORRETAMENTE que percorrerá no 11º segundo mais de 101 metros.
53- [_____] A trajetória de um corpo obliquamente, desprezados os efeitos do ar, é uma parábola. O
corpo lançado a partir do solo descreve uma
2
parábola de equação Y = 120X – 4X , X e Y
em metros. O alcance e a altura máxima atingidos pelo corpo são de 30 e 90 metros respectivamente.
54- [_____] Suponha que o custo, em reais, de produção
de X unidades de certo artigo seja calculado
pela expressão C(x) = -x2 + 24x + 2. Se cada
artigo for vendido por R$ 4,00, serão vendidas
21 unidades para que se obtenha o lucro de
R$ 19,00?
55- [_____] João tomou emprestado R$ 5.000,00, comprometendo-se a pagar em 1 mês e 20 dias,
além da quantia, R$ 12.500,00 de juros. A taxa
diária de juros simples deu-se esse empréstimo foi 0,05% ao dia.
56- [_____] Meu salário, em janeiro, era de R$ 150,00.
Nos meses de março, abril e maio, meu salário
foi reajustado em 14%, 18% e 23%, respectivamente. Logo podemos afirmar corretamente
que meu salário em maio era superior a R$
250,00.

60- [_____] A página que está sendo exibida está hospedada em um servidor seguro, pois todas as
páginas de bancos oferecem conexões seguras, estas conexões usam recursos como,
criptografia e certificação digital para garantir
uma comunicação livre de ameaças.

Considerando o Hardware do Computador, julgue os itens
abaixo e marque certo ou errado para cada afirmativa.

61- [_____] O domínio da página que está sendo exibida é
bb.com.br, http é o nome do protocolo utilizado no serviço de páginas, www é o nome do
servidor onde a página está hospedada.

57- [_____] Os Módulos de Memória ROM são: SIMM,
DIMM, DDR e DDR2, o objetivo dos módulos
é facilitar a instalação evitando que o usuário
ou técnico cometa erros que possam danificar
as memórias ou a placa mãe.

,
62- [_____] Nesta página ao clicar na seta
o usuário estará solicitando ao navegador o
deslocamento do conteúdo da página para a
direita.

58- [_____] A memória Virtual é uma memória do tipo
SRAM, por este motivo é alimentada por uma
bateria alojada na placa mãe, assim as configurações realizadas pelo usuário através do
SETUP não se perdem quando o computador
é desligado.
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63- [_____] Na Internet os computadores são identificados
por números IP, os usuários identificam os locais a serem acessados por URL, o DNS faz a
tradução dos URL utilizados pelos usuários
para os números IP usados na rede.

68- [_____] Os clientes Banco Sólon podem fazer saques
em um caixa automático, no qual há cédulas
disponíveis nos valores de R$ 5,00, R$ 10,00
e R$ 20,00. Considere as seguintes afirmativas referentes a um saque no valor de R$
300,00:
I. Existe somente uma maneira de compor esse valor com 60 cédulas.
II. Existem somente quatro formas de compor
esse valor com 20 cédulas.
III. Existe somente uma maneira de compor
esse valor com a mesma quantidade de cédulas de cada um dos três valores disponíveis.
Podemos afirmar que todos os itens acima estão corretos.

64- [_____] Endereço IP é um número único para cada
computador conectado à Internet, composto
por uma seqüência de 4 números separados
por “ponto". Este é um exemplo de endereço
IP válido: 200.257.8.1
65- [_____] Uma cliente levará 12 meses para saldar uma
dívida de R$ 6.400,00 com uma loja de móveis, pagando R$ 500,00 no primeiro mês, R$
550,00 no segundo mês, R$ 600,00 no terceiro
mês e assim por diante.

69- [_____] Uma determinada substância radioativa desintegra-se com o tempo, segundo a função
M(t ) = M0 ⋅ e −k⋅ t , sendo M0 a massa inicial, k
uma constante característica da substância e t
o tempo dado em anos. Sabendo que a quantidade inicial de 100 g dessa substância radioativa diminui para 50 g em 28 anos. O tempo
necessário para que 100 g dessa substância
se reduzam a 25 g é de 56 anos. (Considere
log e 2 = 0,7 ).

66- [_____] (Ufsc - 2007) Pedro, Luiz, André e João possuem, juntos, 90 CDs. Se tirarmos a metade
dos CDs de Pedro, dobrarmos o número de
CDs de Luiz, tirarmos 2 CDs de André e aumentarmos em 2 o número de CDs de João,
eles ficarão com a mesma quantidade de CDs.
O número inicial de CDs de André equivale a
22.

70- [_____] Uma pessoa deseja substituir um título de
valor nominal R$ 85.000,00 com vencimento
daqui a 2 meses, por outro título, com vencimento para 5 meses, sabendo-se que o banco
em questão, adota, nesse tipo de operação, a
taxa composta de 9% am e o critério de desconto racional, podemos afirmar que o valor
nominal do novo título é menor que R$
110.000,00. Sabendo que (1,09)5 = 1,83;
2
3
(1,09) = 1,18 e (1,09) = 1,295.

67- [_____] (BB – 2003) Fazendo o seu balanço anual de
despesas, uma família de classe média verificou que os gastos com moradia foram o dobro
dos gastos com educação; os gastos com alimentação foram 50% superiores aos gastos
com educação; e, finalmente, os gastos com
alimentação e educação, juntos, representaram o triplo dos gastos com saúde.
Com base na situação hipotética acima, podemos dizer que os gastos com alimentação
foram 70% superiores aos gastos com saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Professor Nelson Guerra
também principal executor da política oficial de
crédito rural e do recolhimento do FGTS.

A respeito da atividade bancária no Brasil, tal como é
atualmente, pode-se dizer que o processo de globalização,
a abertura econômica, os vários planos econômicos por
que o país passou provocaram, em seu conjunto, com o
apoio do FGC e da adesão do Brasil ao Acordo de Basiléia, um processo de saneamento, privatização e fusão de
instituições financeiras que, atualmente, no início do século XXI, podemos dizer que inicia uma revolução nos métodos e práticas de nossa atividade bancária, sem dúvida,
para melhor.

73. [_____] Cabe ao CRSFN Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, como órgão integrante do Ministério da Fazenda, julgar em
última instância os recursos interpostos das
decisões relativas à aplicação de penalidades
administrativas pelo Banco Central do Brasil e
Comissão de Valores Mobiliários.
74. [_____] As sociedades de Crédito, Financiamento e
Investimento (as chamadas Financeiras) tem a
função de financiar bens de consumo duráveis
por meio do popularmente conhecido “crediário” ou crédito direto ao consumidor. Como
não podem manter contas correntes, obtêm
seus recursos mediante a colocação de letras
de câmbio.

A respeito da estrutura atual do Sistema Financeiro Nacional, julgue os itens seguintes:
71. [_____] O Banco Central do Brasil é executor da política monetária nacional, determinando o valor
da taxa Selic e controlando os meios de pagamento para dar liquidez ao mercado.
72. [_____] Nessa estrutura, o Banco do Brasil é considerado um conglomerado financeiro que opera
como agente financeiro do Governo Federal,

Simulado Concurso BB 2007

75. [_____] Cabe ao BACEN regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros

7

www.cursosolon.com.br

Prova Simulada

Curso Sólon

papéis, que ocorre sob administração do Banco do Brasil.

88. [_____] A Taxa de Performance é cobrada como um
percentual diário sobre o patrimônio do fundo
para remunerar a administração da carteira.

A captação de depósitos à vista, livremente movimentáveis, é atividade típica e distintiva dos bancos comerciais,
o que os configura como instituições financeiras monetárias. Assim, a conta corrente é o produto básico da relação entre o cliente e o banco, pois através dela são movimentados os recursos do cliente, via depósito, cheques,
transferências financeiras etc.

89. [_____] Taxa de Administração é um percentual sobre
o ganho que o fundo obtiver acima de um determinado índice previamente pactuado.
O pregão é o recinto onde se reúnem os operadores da
bolsa de valores para executar fisicamente as ordens de
compra e venda dadas pelos compradores e vendedores
de ações às suas corretoras, pois somente estas podem
atuar no interior da bolsa.

Sobre a conta corrente NÃO podemos afirmar:
76. [_____] Pode ser individual ou conjunta, podendo esta
última ser solidária e não solidária.

Relativamente a ações, pode-se dizer que:
90. [_____] podem ser emitidas sob a forma física de
cautelas ou certificados, ou sob a forma escritural.

77. [_____] É produto básico da relação cliente/banco,
livremente movimentável.
78. [_____] Pode ser remunerada.

91. [_____] ao serem emitidas, devem ter determinados os
prazos limites para negociação.

As mudanças ocorridas no cenário geoeconômico trouxeram a flexibilização das fronteiras e a liberdade de trânsito
de moeda internacional. As facilidades das telecomunicações colocaram o Brasil ao alcance de investimentos internacionais e também impulsionou os investimentos internos.

92. [_____] podem ser negociadas em bolsas de valores
ou em mercado de balcão.
93. [_____] são preferenciais as ações que cujos seus
detentores gozam, em toda plenitude, dos direitos de participação na administração da sociedade e nos resultados financeiros, tendo
como característica básica o direito a voto.

Em relação aos fundos de investimento e seus investidores, julgue os itens:

94. [_____] Mercado Primário é o local onde ocorre a
primeira colocação pública dos títulos de uma
sociedade anônima (subscrição pública de ações).

79. [_____] O administrador é o responsável pela gestão,
supervisão e acompanhamento do fundo de
investimento.
80. [_____] Os fundos podem oferecer garantia de rentabilidade a seus aplicadores.

95. [_____] Mercado Secundário é o local onde são negociadas as ações das sociedades anônimas de
capital aberto, adquiridas pelo público no mercado primário.

81. [_____] Benchmark é uma meta de rentabilidade a ser
alcançada pelo fundo.
82. [_____] Os fundos de renda fixa são aqueles compostos, em sua maior, por aplicações em títulos
que têm uma taxa de retorno fixa. Entretanto,
uma parcela menor de sua composição pode
incluir ações e/ou títulos cuja taxa de retorno
seja variável.

96. [_____] Mercado de Balcão caracteriza-se pelas operações realizadas fora das bolsas, fechadas
diretamente entre as partes ou com intermediação de instituições financeiras.
97. [_____] Entre os direitos gerais do acionista, está o
direito de preferência na subscrição de novas
ações.

83. [_____] A combinação entre títulos de renda fixa e
títulos de renda variável é fundamental para
determinar a estrutura de risco e retorno do
fundo de investimento.

98. [_____] Entre os direitos reservados exclusivamente
ao acionista ordinário está a autorização da
venda do ativo fixo ou imobilizado da empresa.

84. [_____] Os denominados “fundos agressivos” são
fundos que, na verdade, aplicam os recursos
dos investidores em carteiras de ativos nas
quais a participação de títulos de renda variável é bastante elevada.

Através dos anos, o mercado financeiro tem se transformado num mar de siglas e de termos estrangeiros, pressionado pela criação de novos produtos e serviços que o
adaptassem às novas tecnologias e exigências do mundo
moderno.

85. [_____] Para quem não está disposto a correr riscos, o
melhor é aplicar em fundos de investimento
com o adjetivo “moderado”.

Julgue a respeito do mercado financeiro nacional e dos
termos utilizados nesse mercado:

86. [_____] Uma grande vantagem para o investidor em
fundos de investimento é que pequenas aplicações podem ter um rendimento semelhante
ao das grandes.

99. [_____] Underwriting é o lançamento de novas ações
no mercado, de forma ampla e não restrita à
subscrição pelos atuais acionistas.
100. [____] Rating é uma classificação de ganhos,

87. [_____] Os fundos são classificados conforme o tipo
de cliente para o qual foram criados. Assim
temos Fundos Aplic Conservador, Moderado e
Agressivo.
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102. [____] Vendor finance é uma operação de financiamento de vendas, baseado no princípio da
cessão de crédito , que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento à vista.

112. [____] As contas abertas nos dias 29, 30 e 31 começam a contar rendimento a partir do dia primeiro do mês seguinte.
113. [____] A remuneração ocorre no dia do aniversário,
pela TR mais juros de 0,5% ao mês.
114. [____] Não há tributação de imposto de renda, tanto
para poupadores pessoas físicas como jurídicas.
115. [____] A TR – Taxa Referencial é um índice criado
pelo governo para complementar os juros pagos na poupança e é calculado a partir da taxa
SELIC e da média das taxas de CDB, préfixado, de 30 dias.
116. [____] Os aplicadores em Caderneta de Poupança
têm o benefício do FGC – Fundo Garantidor
de Crédito.
117. [____] É necessário ser correntista para abrir uma
conta de poupança. Menores de 18 anos também podem abrir sua própria caderneta. Neste
caso, um maior fica sendo o responsável pela
movimentação financeira.

103. [____] A BV, como é conhecida a Bolsa de Valores, é
o local onde são realizados negócios de compra e venda de commodities e/ou contratos de
liquidação futura.
104. [____] A CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
coordena as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública.
105. [____] Commodity é a operação utilizada nos mercados futuro ou de opções, para proteção contra
oscilações de preços, de taxas de câmbio ou
de índices de mercado.
106. [____] Day-trade é o terceiro dia útil da semana

subseqüente à venda de uma opção futura, quando comprador e vendedor devem
ajustar sua posição numa operação de
derivativos.
107. [___] Lease Back é a modalidade de leasing
operacional em que o vendedor/ fornecedor do bem é a própria empresa arrendatária interessada obter recursos através
da oneração de seu bem.

A atividade seguradora no Brasil teve início com a
abertura dos portos ao comércio internacional, em 1808. A
primeira sociedade de seguros a funcionar no país foi a
"Companhia de Seguros BOA-FÉ", em 24 de fevereiro
daquele ano, que tinha por objetivo operar no seguro marítimo.
Neste período, a atividade seguradora era regulada
pelas leis portuguesas. Somente em 1850, com a promulgação do "Código Comercial Brasileiro" (Lei n° 556, de 25
de junho de 1850) é que o seguro marítimo foi pela primeira vez estudado e regulado em todos os seus aspectos.

108. [___] O Hot Money é um empréstimo feito sob
medida para atender às necessidades
imediatas de caixa da empresa, para pagamento a curto prazo.
A respeito de debêntures e outros títulos de renda e prazo
fixo, analise e julgue os itens a seguir:
109. [____] As debêntures são registradas na CETIP,
assim como os títulos públicos estaduais e
municipais emitidos após 1992.

(Fonte: www.susep.gov.br)
Com base na estrutura atual do Sistema de Seguros Privados no país, julgue os itens a seguir:

110. [___] Commercial Paper é valor mobiliário de
curto prazo, de valor fixo e vencimento
em data certa, de emissão de sociedade
anônima, de sua exclusiva responsabilidade, colocado no mercado com desconto a favor dos investidores, diretamente
pela empresa emitente (colocação fechada) ou pela rede de distribuição do mercado de capitais.

118. [____] Sob a presidência do Ministro da Fazenda,
reúnem-se periodicamente os representantes
do Ministério da Previdência Social, da Justiça, do Banco Central, da CVM e outras autoridades para formar o CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados.
119. [____] Dentre as atribuições do CNSP está o estabelecimento das diretrizes e normas da política
de seguros privados, das operações de resseguro e o disciplinamento da corretagem do
mercado e da profissão do corretor de seguros.

111. [___] A letra de câmbio é título de crédito comercializado no mercado que representa uma ordem
de pagamento criada através de um ato chamado de saque. Para sua criação e circulação
são necessárias três situações jurídicas distintas, a saber: o sacado (quem emite o título), o
sacador (a quem a ordem é dada) e o beneficiário ou tomador (que receberá o pagamento).

120. [____] A Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) é autarquia vinculada ao Ministério
da Fazenda com responsabilidade pelo controle e fiscalização do mercado de seguros
previdência aberta e capitalização.
121. [____] São atribuições do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar (CGPC), entre outras: fiscalizar a constituição, organização,
funcionamento e operação das Sociedades
Seguradoras, de Capitalização, Entidades de
Previdência Privada Aberta e Resseguradores, cumprir e fazer cumprir as deliberações

A Caderneta de Poupança é a aplicação mais simples e
tradicional para os clientes, sendo uma das poucas, senão
a única, em que se podem aplicar pequenas somas e ter
liquidez, apesar da perda de rentabilidade para saques
fora da data de aniversário da aplicação.
Sobre caderneta de poupança, avalie:
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do CNSP e exercer as atividades que por este
forem delegadas.

mistas ou pessimistas pode acarretar prejuízos
para a organização, uma vez que na otimista
mobiliza-se mais recursos (pessoal, propaganda, estoques...) para aquilo que não se concretizará. Enquanto que no excessivo pessimismo
o prejuízo pode decorrer da insuficiência de
funcionários treinados e de produtos para atender demanda maior que a esperada.

122. [____] A SUSEP é um órgão colegiado do Ministério
da Previdência Social a quem compete julgar,
em última instância, os recursos interpostos
contra as decisões de órgãos de inferiores na
hierarquia do sistema.
123. [____] O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) é
uma sociedade de economia mista com controle acionário da União, jurisdicionada ao Ministério da Fazenda, com o objetivo de regular
o cosseguro, o resseguro e a retrocessão, além de promover o desenvolvimento das operações de seguros no País.

129. [___] A remuneração da força de vendas, do modo
como se vê nas organizações atualmente, evidencia clara migração entre a forma de pagamento de comissão para o pagamento de salário ao vendedor.
130. [___] A segmentação do mercado consumidor, ou
seja, a separação dos clientes ou fregueses em
“fatias”, favoreceria atuação mais orientada no
mercado caso permitisse, por exemplo, o estabelecimento de previsões e zoneamentos.

124. [____] O resseguro é uma prática comum, feita em
todo o mundo, como forma de mitigar (abrandar) o risco, preservar a estabilidade das
companhias seguradoras e garantir a liquidação do sinistro ao segurado.

131. [___] Como forma de marketing de relacionamento
muito difundida atualmente, temos a AIDA, que
se refere a Atenção, Interesse, Desejo e Ação.

125. [____] As Sociedades de Capitalização são entidades, constituídas sob a forma de sociedades
anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual assumem a obrigação de
pagar ao contratante (segurado), ou a quem
este designar, uma indenização, no caso em
que advenha o risco indicado e temido, recebendo, para isso, o prêmio estabelecido.

132. [___] Todos os clientes bancários devem receber o
mesmo tratamento. Discriminações são intoleráveis e muitas vezes proibidas pela legislação
comercial.
133. [___] Atualmente o telemarketing é uma realidade
inconteste em várias organizações que operam
no comércio brasileiro. Quando bem estruturado e executado, responde por uma parcela
considerável do faturamento da organização.
Dá apoio à equipe de vendas, ajuda a aferir a
satisfação dos clientes pós-vendas, a prospectar clientes prováveis, a cadastrar, a divulgar
ofertas de produtos e serviços.

126. [____] As Sociedades Seguradoras são entidades
constituídas sob a forma de sociedades anônimas, que negociam contratos (títulos de capitalização) que têm por objeto o depósito de
prestações pecuniárias pelo contratante, o
qual terá, depois de cumprido o prazo estabelecido, o direito de resgatar parte dos valores
depositados corrigidos por uma taxa de juros
estabelecida contratualmente; conferindo, ainda, quando previsto, o direito de concorrer a
sorteios de prêmios em dinheiro.
As necessidades e estratégias de venda no mundo globalizado nunca foram tão fortes como se observa no momento atual, muitas vezes respondendo diretamente pela sobrevivência ou não da empresa, numa era tão competitiva.
Também as instituições financeiras, por serem vendedoras
de produtos e serviços, enxergam a exigência de constante aperfeiçoamento do processo de atendimento da equipe
de vendas, buscando a otimização de seu processo e a
fidelização de seus clientes.
Sobre vendas e marketing, na área bancária e não bancária, analise e julgue as proposições a seguir:
127. [___] O potencial do mercado e o potencial de vendas
são elementos importantes na elaboração do
planejamento de vendas, tendo em vista ser o
primeiro a quantidade possível de compras de
um segmento de mercado, enquanto que o segundo é a parcela do potencial de mercado que
uma empresa pode teoricamente realizar.
128. [___] No planejamento de vendas, é comum aos
gestores da empresa a análise das previsões
de vendas a partir de três cenários possíveis:
otimista, pessimista e realista. O planejamento
com base em previsões exageradamente oti-
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134. [___] O telemarketing ativo é um serviço onde o contato é feito no sentido cliente-empresa e caracteriza-se por necessitar de cadastro para ligações, requer roteiro (orientação na forma de interação com cliente), conhecer picos previstos
etc.
135. [___] O telemarketing receptivo, por sua vez, é um
serviço onde o contato é feito no sentido empresa-cliente e caracteriza-se por gerar cadastro nos contatos, requerer roteiro para abordagem, o público quem comanda a ligação etc.

As operações de câmbio constituem-se, basicamente, da
troca (conversão) da moeda de um país pela de outro. No
Brasil, essas operações não podem ser praticadas livremente e devem ser conduzidas através de um estabelecimento bancário autorizado a operar em câmbio pelo Banco Central do Brasil. Estão autorizados a operar em câmbio os bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimento, assim como os bancos comerciais e os bancos de investimento.
A respeito do mercado de câmbio, julgue os itens a seguir:
136. [___] A forma denominada “sacada” é caracterizada
pela entrega da moeda estrangeira por intermédio de transferência contábil se seu respec-
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oferta exceder a procura e descendente se ocorrer o oposto.

tivo valor, sem o manuseio físico da referida
moeda.

145. [___] A taxa cambial terá sentido descendente quando a oferta e procura diminuírem, porém a procura diminuirá em proporção maior do que a
oferta.

137. [___] Via de regra, para as operações de câmbio
relativas às exportações brasileiras são aplicadas cotações de compra, assim entendida a
posição da instituição financeira em relação ao
comércio da moeda estrangeira.

146. [___] No Brasil, as taxas de câmbio operam pela livre
ação do mercado, sendo que o BACEN é apenas um regulador que não interfere no mercado.

138. [___] O mercado de câmbio é caracterizado pelo
encontro de ofertantes (pessoas que desejam
adquirir moeda externa) e demandantes (pessoas que possuem moeda estrangeira).
139. [___] No mercado de câmbio, o preço é o custo em
moeda nacional das divisas transacionadas.
140. [___] A taxa de câmbio é o preço de recebimento, em
moeda nacional, pela venda de determinada
quantidade de moeda estrangeira, ou viceversa. Essa taxa é denominada cotação, e depende da posição do agente no mercado, podendo ser este comprador ou vendedor.
141. [___] Somente os estabelecimentos bancários operam no mercado de câmbio, a fim de realizar a
conversão entre as moedas. A cotação é balizada pelas leis do mercado de oferta e de procura, sem interferência governamental.

Os mercados de futuros têm como objetivo básico
a proteção de produtores rurais, industriais, comerciantes,
instituições financeiras e investidores contra oscilações
dos preços de seus produtos e de seus investimentos em
ativos financeiros.
Podemos por assim dizer que esse mercado existe
para facilitar a transferência/ distribuição do risco entre
esses agentes econômicos, ao mesmo tempo em que,
pelas expectativas criadas e graças à sadia lei da oferta e
da procura, passa a influir diretamente na formação futura
dos preços das mercadorias e ativos financeiros negociados nestes mercados.
Sobre o mercado de derivativos, julgue:
147. [___] É um instrumento financeiro que deriva do valor
de outro ativo-objeto.

142. [___] O câmbio manual ocorre com menos freqüência
entre os agentes, e se dá mediante a entrega
da moeda estrangeira em espécie ou traveller
checks.

148. [___] Pode ser utilizado para hedge.
149. [___] Pode ser negociado na Bolsa de Mercadorias e
Futuros - BM&F.
150. [___] O preço do ativo objeto do contrato é tabelado.

Analise as afirmações a seguir sobre as oscilações da
taxa de câmbio, e indique C para Certo ou E para Errado:
143. [___] As cotações tendem a subir quando a procura
por moedas estrangeiras é maior que a oferta
no mercado interno.

RESPOSTAS COMENTADAS

A partir da próxima página

144. [___] A trajetória da taxa de câmbio depende das leis
de oferta e procura de moeda estrangeira no
mercado nacional, sendo ascendente quando a

CONCURSOS QUE VÊM POR AÍ:
Não deixe de acompanhar as informações sobre AULAS e APOSTILAS em nosso
site www.cursosolon.com.br
Concursos INSS, PRF, TRT-Paraná, Receita Federal do Brasil e Polícia Federal.

☺
Simulado Concurso BB 2007
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RESPOSTAS COMENTADAS
CONHECIMENTOS BÁSICOS
01 C

Desde o final do século XIX o petróleo é a principal fonte de energia utilizada no globo, e na década de 70 do
século XX o governo brasileiro criou o Pró-álcool como alternativa energética para o nosso país.

02 E

As corporações automobilísticas que atuam hoje em território brasileiro são todas de capital internacional.

03 C

Os aspectos físicos ou naturais aliados à proposta desenvolvimentista do governo brasileiro propiciou a hegemonia nacional nesse setor econômico.

04 E

Não foram os grandes produtores os maiores prejudicados e sim os pequenos produtores que representavam
50% da produção dos fornecedores.

05 C

Estudiosos apontam para um desequilíbrio econômico e até social interno devido ao aumento da produção de
cana-de-açúcar substituindo as lavouras que produzem alimento para o povo brasileiro. Além do esgotamento
do solo.

06 E

A palavra álcool não é paroxítona. Sua acentuação gráfica justifica-se por ser palavra proparoxítona (ál-co-ol).

07 C

Quando o adjunto adverbial se apresenta de forma curta, deslocado no interior da frase, é facultativo o seu
envolvimento entre vírgulas.

08 E

As sentenças II, IV e V não são proposições. As sentenças declarativas I, III e VI são proposições. Portanto,
há exatamente três proposições no conjunto de sentenças dado.

09 C

O fato de afirmarmos que “Todo lógico é feliz”, NÃO quer dizer que todos que não são lógicos, não são felizes.
Assim, Alberto não ser um lógico, não garante que ele não é feliz. Por isso, argumento não-válido.

10 E

Quando se afirma que: “Ela não estudou bastante”, estamos dizendo que a hipótese do condicional “Se Cláudia estudar bastante, então ela passará no concurso” falha. Mas, quando a hipótese de um condicional falha,
ele é VERDADEIRO independente do que aconteça com a conclusão. Logo, NADA podemos afirmar sobre a
conclusão do condicional, ou seja, não é possível determinar se Cláudia passou, ou não, no concurso. O raciocínio dado conclui que “Cláudia não passou no concurso”, por isso é um raciocínio incorreto!

11 C

Quando utilizamos o “ou lógico”, devemos ter pelo menos uma proposição simples verdadeira, para que ele
seja verdadeiro. Quando é dito que “nenhum dos dois é músico”, podemos concluir que a afirmação “Roberto
é músico” é falsa. Sendo assim, OBRIGATORIAMENTE, “Ricardo é engenheiro” é verdade, como concluiu-se
no raciocínio dado. Raciocínio correto!

12 C

Observando a barra de ferramentas é possível identificar nos botões que estão sendo exibidos, como a formatação relativa a cada botão está aplicada no parágrafo que contém o cursor. A imagem abaixo mostra a barra
de ferramentas da figura em questão. As formatações mencionadas na questão estão destacas.

13 E

Quando um documento ainda não foi salvo, o nome de documento padrão realmente é exibido na barra de
títulos da janela, no Word este nome seria Documento1 para o primeiro documento aberto.
Na barra de títulos da janela que aparece na figura aprece o nome Texto1, isto indica que o documento foi
salvo com este nome.

14 E

Embora exista tanto no Word com no Excel, a ferramenta Pincel copia apenas a formatação, não copia conteúdos.

15 C

Está correto, os dois caminhos descritos permitem ao usuário formatar o texto com colunas.

12

Prova Simulada

Curso Sólon

16 E

Errado = Os países do Mercosul e a desvalorização da moeda Argentina não tem nada haver com a crise
aérea brasileira.

17 C

Logo em seguida aos acidentes aéreos ocorridos nos últimos anos, autoridades governamentais e controladores de vôos mostraram-se incapazes e estressados a exercerem suas respectivas funções.

18 C

Enquanto o nepotismo e o descaso por parte de setores do governo não forem banidos de vez da sociedade
brasileira muitos serão os percalços e os problemas que todos terão que enfrentar.

19 E

Constatou-se recentemente que as empresas líderes no mercado interno da aviação civil brasileira venderam
passagens além do necessário, muitos vôos não existiam e o consumidor foi o maior prejudicado.

20 C

O espaço geográfico se organiza num primeiro momento e posteriormente se (re)organiza. No caso dos condomínios fechados muitos se localizam em áreas de antigas periferias, como no caso da maioria das grandes
cidades do Paraná. E os novos estilos de moradia aliados à sensação de segurança encontram-se presentes
na hora da escolha por este tipo de residência.

21 E

A violência urbana é maior nas grandes cidades onde o poder aquisitivo dos moradores, a oferta de emprego
em maior número e o estilo de vida se faz mais presentes do que nas cidades de médio e pequeno porte.

22 C

O espaço urbano aliado as características da sociedade moderna (produtiva/consumista) é um dos principais
símbolos das diferenças sociais.

23 E

Estão se tornando comuns os assaltos a condomínios fechados de grandes metrópoles como Rio de Janeiro e
São Paulo. Muitas vezes os assaltantes estão mais bem aparelhados e treinados do que os policiais.

24 C

Muitas empresas loteadoras e construtoras acabam às vezes por lucrar e especular imobiliariamente muitos
espaços urbanos em nosso país.

25 E

Nos países de primeiro mundo a preocupação com segurança e a efetivação da mesma fazem parte das políticas públicas que mais tem sucesso. Nesses países polícia e sociedade são parceiros e o sucesso de um
depende do bem estar do outro.

26 C

Quando o verbo antecede o sujeito, a concordância poderá ocorrer com o primeiro núcleo do sujeito (dará seu
pai e eu...) ou pode manter-se no plural concordando com todos os núcleos (daremos seu pai e eu...).

27 C

Como z = 12%, y = 4% e x = 7%, temos que: z > x + y

28 E

A razão em 2000 e 2001, respectivamente, é 6525/110100 e 5742/102393, ou seja: são diferente, muito
próximos mas diferentes.

29 C

Do total de acidentes em 2000 temos 110100 tirando os mortos e os feridos, sobram 43175, por regra de três
temos que:
110100 ------- 100%
43175

-------

x%

x = 39%

30 C

Para sabermos a média diária de mortes no ano de 2001, basta pegarmos o total delas e dividir pelo total de
dias do ano, ou seja: 5742/365 = 15,7

31 E

Percentual de mortes em relação ao numero de feridos em 2000 e 2001 respectivamente é:
110100 ---- 100%
6525

---- x%

x = 5,92%

32 C

e

102393 ----- 100%
5742

-----

x%

x = 5,6%

A função que determina o consumo de gasolina é f(x) = 2,2.x daí temos que seu gasto mensal com este combustível será de R$ 1320,00.
Por outro lado a função para o consumo de GNV é g(x) = 1,1.x com um gasto mensal de R$ 550,00.
Com esses valores temos que ele economizara R$ 770,00 mas como gastou R$ 3.000,00 na conversão, levara 3,9 meses (3000/770) para recuperar o investimento.

33 C

Observando a figura do problema verificamos que de cada 10 quadradinhos 2 são pretos e 8 são brancos, daí
temos que 2/10 pretos e 8/10 brancos.
Como o custo das pastilhas de cor branca é R$ 8,00 e das de cor preta R$ 10,00, temos que:
2/10x10,00 + 8/10x8,00 = R$ 8,40

34 E

Tomar cuidado com questões desse tipo, pois ele esta falando em percentual..
De 2001 para 2002 o número total de A. aegypti diminuiu de 58.604 para 38.962
o que corresponde a um percentual de 66,48% e se mantido esse percentual teremos uma população de A.
aegypti para 2003 de 13.060.
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35 C

A autora do texto menciona que ambos constituem espécimes cobiçadíssimos pelo sexo oposto pelos seus
atributos de beleza.

36 E

Apenas os dois últimos referem-se ao cachorro; “seu” (1º parágrafo), refere-se à personagem vivida por David
Duchovny, Fox Mulder.

37 C

A redação oficial pressupõe, como um de seus elementos constitutivos, a objetividade.

38 E

O verbo em questão concorda com “bancos de esperma”, já que “Nos EUA e na Argentina” funcionam como
aposto.

39 C

Palavras estrangeiras, gírias e neologismos devem ser grafadas entre aspas.

40 E

O trecho se refere ao descanso do cão, não do ator.

41 C

Ambas têm o mesmo valor, segundo o Dicionário Aurélio em sua versão eletrônica.

42 E

No caso em questão, hipoteticamente significa “por hipótese”.

43 E

Cruzar tem o mesmo sentido que acasalar, o que pode (ou não) ter o resultado esperado: a procriação.

44 E

Fechado para balanço significa, no texto, que o cão não tem mais atividade sexual intensa como antes.

45 C

As formas para a 1ª pessoa do plural do presente e do pretérito perfeito são idênticas.

46 C

Nos dois casos a vírgula foi utilizada corretamente.

47 C

O verbo ir exige a preposição “a” quando dá a idéia de deslocamento, como é o caso da frase.

48 E

f(x) = 1,25x + 76.88

49 C

100 . 2 = 200 – 101,88 = 98,12

50 C

f(20) = 1,25.(20) + 76,88 = 101,88 (20 horas)

51 C

20 . 60 = 1.200 minutos

52 C

P.A.

1,25x + 101, 88 = 101,88

a n = a1 + R (n – 1)

53 E

Funções do 2º. grau

54 C

Funções do 2º. grau

Yv = - ∆/ 4a

x = 20 horas.

a 11 = 4,9 + 9,8 (11 – 1)
2

- 4x + 120x = 0 (:4)

2

a 11 = 102,9 m

-x + 30x = 0

x’ = 0 e x” = 30, logo 30 metros e

∆ = 14400/16 = 900 metros de altura.
L(x) = V(x) – C(x)

2
L(x) = x – 20x – 21 = 0

L(x) = 4x – (x2 + 24x + 2)

L(x) = x2 + 24x + 2 = 19 $

x ‘ = -1 e x” = 21.

55 E
56 E

JUROS SIMPLES

57 E
58 E

Os Módulos SIMM, DIMM, DDR e DDR2 possuem memória RAM e não ROM como aparece na questão 2.

59 E

A WebCam digitaliza a imagem que entra por sua lente para que esta possa ser tratada digitalmente pelo
computador, (periférico de entrada) depois da digitalização o computador envia o sinal através da rede.

60 E

Se a página estivesse em um servidor seguro, na barra de endereços do navegador estaria aparecendo https
e não somente http.

61 C

O URL acessado é http://www.bb.com.br onde, http é o protocolo do serviço acessado, www é o nome do
servidor e bb.com.br é o domínio do site.

J = C.I.T.

12.500 = 5000.I.50

PORCENTAGENS ACUMULADAS

I = 0,05 = 5%

150.(1,14).(1,18).(1.23) = 248,19.

A memória mantida por uma bateria na placa mãe não é a Virtual e sim a CMOS. Memória Virtual, como o
próprio nome diz, é uma memória que não existe fisicamente, Memória Virtual é a simulação de memória de
trabalho no Disco para que se possam rodar programas maiores que a RAM disponível.

62 E
A seta

deve ser usada após a digitação de um URL na barra de endereços do navegador.

63 C

URLs são nomes de Sites, por exemplo, http://www.itau.com.br, o DNS traduz este tipo de nome que é usado
por usuários, para endereços IP.

64 E

Endereços IP não possuem números com grandezas acima de 255, portanto o que torna errada esta afirmativa é o exemplo que apresenta um IP inválido ou inexistente.

65 E

Aqui temos uma progressão aritmética, onde o total da dívida Sn = 6.440,00, o primeiro pagamento an =
500,00, o que esta aumentando r = 50,00 e a quantidade de meses n =12. Desta forma teremos que terá pago
toda sua dívida já no nono mês.
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66 C

Chamaremos Pedro de P, Luiz de L, André de A e João de J. Segundo o enunciado P + L + A + J = 90, também temos que P/2 = 2L = A – 2 = J + 2 daqui tiramos J = A – 4, L = (A – 2)/2 e P =2(A – 2), substituindo na
primeira equação encontramos A = 22.

67 E

M – moradia, E – educação, A – alimentação e S – saúde. De acordo com o enunciado constatamos que M =
2E, A = 1,5E, A + E = 3S, então 1,5E + E = 3S
-> E = 1,2S, substituindo em A = 1,5E temos que A = 1,8S, ou seja 80%.

68 E

Somente a primeira e a segunda são verdadeiras.
I – 60x5 = 300,00
II – 10x20,00 + 10x10,00
11x20,00 + 7x10,00 + 2x5,00
12x20,00 + 4x10,00 + 4x5,00
13x20,00 + 1x10,00 + 5x6,00

69 C

Substituindo os valores na referida função, temos 50 = 100e-28k aplicando as propriedades logarítmicas encontramos k = 0,7/28, substituindo novamente na função, temos 25 = 100e-0,7t/28 resolvendo por logaritmo encontramos que o tempo(t) é de 56 anos.

70 E

Desc. Racional Composto
110.075,00

71 C

O Banco Central determina a taxa Selic (taxa básica de juros), através do COPOM – Comitê de Política Monetária, órgão de sua estrutura interna composto pela sua diretoria colegiada.

72 E
73 C

O recolhimento e a administração do FGTS são de competência da Caixa Econômica Federal.

74 C

As letras de câmbio são títulos de crédito sacados pelos financiados e aceitos pelas financeiras para colocação junto ao público.

75 C

Não há o que comentar.

76 E

De fato, somente para o item 78 NÃO se pode afirmar que a conta corrente pode ser remunerada, pois se
trata de recursos de captação dos bancos a custo zero (observe que o enunciado solicita a análise na negativa - "não podemos afirmar").

N = A.(1 + i) n

N = 85.000 . (1 + 9%) 3 = 85.000 . (1,09)3 = 85.000 . 1,295 =

Conhecimentos Bancários – Prof.Guerra

77 E

Os membros desse Conselho e seus respectivos suplentes são designados pelo Ministro da Fazenda, com
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma vez.

78 C
79 C

Os fundos mútuos de investimento funcionam como um condomínio de aplicadores financeiros, no qual as
pessoas (clientes) colocam recursos nas mãos dos administradores (instituições financeiras), para que estes
adquiram e negociem papéis que formam a carteira do Fundo.

80 E

Os fundos de investimento não garantem rendimento. São aplicações de risco.

81 C

O benchmark é o nome que se dá para um índice com a função de parâmetro de referência.

82 C

Cabe à CVM definir que percentual (sempre pequeno) de títulos de renda variável pode compor os fundos de
renda fixa.

83 C

Sim. Quanto maior for a participação dos títulos de renda variável (ações) na carteira de ativos de um fundo,
maior será o retorno esperado da mesma, mas também maior será o seu risco.

84 C

As ações que compõe as carteiras de ativos desses fundos são de empresas de pequeno porte ou pouco
negociadas na bolsa de valores. Portanto, o adjetivo “agressivo” é um eufemismo para o termo “arriscado”!

85 E

Para quem não está disposto a correr riscos, o melhor é aplicar em fundos de investimento com o adjetivo
“conservador”.

86 C

Isso pode acontecer porque pequenos valores estão agregados a um grande patrimônio, dirigido pelo administrador do fundo.

87 E

Nada a ver. Os fundos são normalmente classificados em: Fundos de Curto-Prazo, Fundo Referenciado, Fundo de Renda Fixa, Fundo Cambial, Fundo de Ações, Fundo de Dívida Externa, Fundo Multi-Mercado...

88 E

Os conceitos ficaram invertidos entre os dois itens.
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89 E
90 C

Escritural é a forma de ações apenas como registro eletrônico, não existem fisicamente, na forma de papel.

91 E

Diferentemente das debêntures, as ações não têm, por exemplo, data de vencimento.

92 C

Mercado de balcão é a negociação de valores mobiliários fora do ambiente físico das bolsas de valores.

93 E
94 C

Se mudar preferenciais por ordinárias, o item fica certo. Convém lembrar que a nova lei das Sociedades Anônimas estabelece que a empresa pode emitir no máximo 50% do seu capital social em ações preferenciais. Na
lei anterior ela poderia ter até 2/3 do seu capital social em ações preferenciais.
Por se tratar de conceitos, as afirmativas falam por si dó, dispensando-se qualquer comentário.

95 C

Mas para saber tudo de mercado de capital, câmbio e derivativos, na forma de resumos, não deixe de visitar o
endereço www.cursosolon.com.br/bb/ (não se esqueça de digitar /bb/ no final do endereço).

96 C
97 C

Os acionistas de uma empresa têm preferência na compra de novas ações emitidas por ela; podendo exercer
esse direito por um prazo não inferior a 30 dias.

98 C

Resumidamente, eis os principais direitos reservados ao acionista minoritário: Adotar e corrigir o estatuto da
companhia, eleger a junta de dirigentes, autorizar a fusão com outra companhia, autorizar a venda do ativo
fixo ou imobilizado, mudar a quantia autorizada das ações ordinárias, autorizar a emissão de ações preferenciais, debêntures e outros tipos de ativos.

99 C

A empresa sociedade anônima encarrega ao intermediário financeiro a colocação desses títulos, via mercado
primário.

100 E

Rating é uma opinião profissional sobre a capacidade de uma empresa ou país saldar suas dívidas. Para
emitir sua avaliação, as agências de classificação de risco (especializadas neste tipo de análise) tomam por
base informações disponíveis no mercado e outras sigilosas a que muitas vezes têm acesso. A melhor classificação que um país pode obter é AAA. No Brasil, os bancos também classificam seus clientes por faixa de
risco.

101 E

É exatamente o contrário. O spread é a diferença entre a taxa que o banco COBRA ao emprestar os recursos
ao cliente e a taxa que ele PAGA ao adquirir o dinheiro.

102 C O vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois esta é que irá assumir
103 E
104 E
105 E
106 E

o risco do negócio, junto ao banco. Em resumo, é uma modalidade de financiamento de vendas para empresas, na qual quem contrata o crédito é o vendedor do bem, mas quem paga o crédito é o comprador.
O correto seria a BM&F, pois nas bolsas de valores são negociados papéis que, na sua maioria, representam
capital e ativos de empresas sociedades anônimas (ações e debêntures).
A incumbência é da CMN (Conselho Monetário Nacional). À CVM cabe disciplinar, fiscalizar e desenvolver o
mercado de valores mobiliários, representado pelas Bolsas de Valores e BM&F.
Chama-se hedge a operação utilizada nos mercados futuro ou de opções, para proteção contra oscilações de
preços, de taxas de câmbio ou de índices de mercado, conforme revela a tradução literal da palavra de origem
inglesa (hedge = proteção).
Day-trade é a expressão em língua inglesa usada correntemente para designar a compra, num determinado
dia, seguida da venda, nesse mesmo dia, dos mesmos valores mobiliários.

107 E Lease Back é a modalidade de leasing FINANCEIRO em que o vendedor/ fornecedor do bem é a
própria empresa arrendatária interessada obter recursos através da oneração de seu bem.

108 C Não há o que se comentar, por ser uma questão conceitual. Registre-se, entretanto, que questões como esta

intimamente ligadas às atividades do cotidiano bancário (operacionais) são historicamente características mais
próprias dos concursos da Caixa Econômica Federal, que será seu edital publicado certamente no início de
2008. O Curso Sólon estará elaborando apostila exclusiva, completa, prática e ilustrada, especialmente para
esse concurso. Não deixe de visitar nosso endereço www.cursosolon.com.br.

109 C Os demais títulos públicos são registrados e custodiados no SELIC.
110 C A necessidade de ampliar as iniciativas de captação para financiar o investimento produtivo levou a desenharse esse valioso e ágil instrumento para a redução dos custos financeiros que oneram as atividades econômicas. A Commercial Paper, nome utilizado pelo mercado, pela imprensa e pelas autoridades monetárias é simples nota promissória, emitida por sociedades por ações, destinada à oferta pública, considerada valor mobiliário pela Resolução n. 1.723, de 27 de janeiro de 1990, do Conselho Monetário Nacional, com base na Lei n.
6.385, de 7 de dezembro de 1996, cujo art. 2º permite a instituição de outros títulos criados ou emitidos pelas
sociedades anônimas, a critério do Conselho Monetário Nacional.

111 E

Sacador e sacado apresentaram-se com as funções invertidas no item.

112 C Correto. As datas de aniversário das cadernetas de poupança são de 01 a 28 de cada mês.
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113 C Sim, sendo mensal para pessoas físicas e trimestral para pessoas jurídicas com fins lucrativos.
114 E

De forma geral, as pessoas jurídicas com fins lucrativos são tributadas pelo imposto de renda.

115 C No geral para clientes moderados ou que queiram guardar dinheiro, a caderneta de poupança é o investimen116 C
117 E

to muito recomendado, já que não apresentam riscos, como em ações.
O FGC é um fundo criado pelo governo, mas mantido pelos bancos, que tem a finalidade de assegurar as
aplicações de investidores. Se, por exemplo, o banco onde você aplica dinheiro “quebrar”, o FGC garante que
você irá recebê-lo de volta, no limite de R$ 60 mil (valor vigente para o ano de 2007), limitado a certas condições.
Não precisa ser correntista para abrir uma caderneta de poupança. O menor precisa possuir CPF próprio.

118 C O CNSP é o órgão máximo do sistema de seguros privados no Brasil, responsável pela fixação das diretrizes
e normas das políticas securitárias do setor.

119 C Também cabe ao CNSP regulamentar o funcionamento, organização, constituição e fiscalização do Sistema

Nacional de Seguros; e fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro.

120 C A SUSEP Funciona como secretaria executiva do CNSP, zela pela liquidez e solvência das sociedades que

integram o mercado, promove o aperfeiçoamento dessas instituições, disciplina e acompanha os investimentos das entidades, em especial os de provisões técnicas.

121 E

Essas são as atribuições da SUSEP (e não CGPC): fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e
operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por este forem delegadas.

122 E

A definição apresentada é do CGPC: é um órgão colegiado do Ministério da Previdência Social a quem compete julgar, em última instância, os recursos interpostos contra as decisões de órgãos de inferiores na hierarquia do sistema.

123 C O IRB é uma espécie de seguradora de companhias de seguro. A atividade movimenta R$ 3 bilhões por ano
no Brasil e, desse total, cerca de US$ 300 milhões (R$ 800 milhões) vão para seguradoras no exterior. O

124 C faturamento com corretagem nas operações internacionais seria da ordem de US$ 20 milhões por ano.

O Resseguro é uma prática comum, feita em todo o mundo, como forma de preservar a estabilidade das companhias seguradoras e garantir a liquidação do sinistro ao segurado. Criado em 1939, o IRB é vinculado ao
Ministério da Fazenda.

125 E A definição é de Sociedades Seguradoras.
126 E A definição é de Sociedades de Capitalização.
127 C Sem comentários.
128 C Sem comentários.
129 E

A remuneração fixa – salário – é a forma que vem sendo mais condenada, com tendência a diminuir ou a se
dividir com outras formas de remuneração.

130 E

“Caso permitisse”? A segmentação PERMITE.

131 E

A AIDA é técnica de venda e não marketing de relacionamento.

132 E

Os clientes não devem receber o mesmo tratamento, até porque existem várias categorias de clientes. Os
bancos devem segmentar sua clientela conforme suas necessidades e perfil para consumo. Tratar desigualmente os desiguais não é discriminação.

133 C Segundo Antônio César Carvalho de Oliveira, "em todos os setores que envolvam vendas, o telemarketing é
uma ferramenta eficaz e fundamental para manter o contato com o cliente. Ele deve ser utilizado por empresas de qualquer porte e ramo de atuação.”

134 E

O telemarketing ativo é um serviço onde o contato é feito no sentido EMPRESA-CLIENTE e caracteriza-se por
necessitar de cadastro para ligações, requer roteiro (orientação na forma de interação com cliente), conhecer
picos previstos etc.

135 E

O telemarketing receptivo, por sua vez, é um serviço onde o contato é feito no sentido CLIENTE-EMPRESA e
caracteriza-se por gerar cadastro nos contatos, requerer roteiro para abordagem, o público quem comanda a
ligação etc.
O câmbio sacado é o mais comum no mercado, envolvendo débitos e créditos em contas bancárias internacionais. Quando há o manuseio da moeda estrangeira, temos o mercado de cambio manual.

136 C
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137 C A cotação de COMPRA é aquela utilizada quando a instituição financeira COMPRA a moeda estrangeira.

Quando o exportador promove o ingresso de divisas do exterior para o Brasil, em razão de suas vendas internacionais, a instituição financeira COMPRA dele a moeda estrangeira recebida no país, entregando-lhe o
contravalor em reais, na cotação de compra. Por isso, nas EXPORTAÇÕES temos COMPRAS.

138 E

Os conceitos estão invertidos: ofertantes são os que possuem moeda estrangeira, e demandantes são os que
a desejam.

139 C Este é um conceito válido.
140 C Este é outro conceito também válido.
141 E

O governo exerce interferência no mercado de câmbio, através dos leilões de compra e de venda de moedas
estrangeiras promovidos pelo Banco Central.

142 C Em espécie significa em dinheiro vivo.
143 C Típica reflexo do mecanismo de oferta e procura presente em qualquer mercado.
144 E

É o contrário: a trajetória da taxa de câmbio é ascendente quando a PROCURA exceder a OFERTA, e descendente se ocorrer o oposto.

145 C Se a oferta e a procura diminuírem ou aumentarem na MESMA PROPORÇÃO, a taxa cambial tende a manterse estável. Entretanto essa taxa realmente será MENOR se a procura diminuir em proporção maior do que a
oferta.

146 E

Como esclarecemos, o BACEN intervém no mercado, comprando e vendendo moedas estrangeiras, de acordo com suas convicções decorrentes da política monetária traçada pelo Conselho Monetário Nacional.
Tudo sobre mercado de câmbio, de capitais e de derivativos, você encontra resumidamente em nosso endereço www.cursosolon.com.br/bb/ (não se esqueça de digitar /bb/ no final do endereço).

147 C Na BM&F são negociadas mercadorias ou commodities, que podem ser tanto agropecuárias (café, soja, boi
gordo...), como um ativo-objeto (ouro, petróleo...) ou financeiras (taxa de juros, dólar, índice de bolsas...)

148 C Como comprador corre o risco de ALTA acentuada de preço, e o vendedor corre o risco de QUEDA acentuada
de preço, ambos ajustam um médio e se comprometem a cumpri-lo. Daí a idéia de hedge (proteção).

149 C Cabe à BM&F ser o centro de liquidez dos negócios, de formação justa e transparente de preços, divulgar

preços, desenvolver mercados e educar. Para isso, a BM&F tem um sistema de garantias (clearing), através
de câmaras de registro, compensação e liquidação, que se transforma no comprador para o vendedor e no
vendedor para o comprador.

150 E

O preço do ativo objeto do contrato NÃO é tabelado, pois descaracterizaria a idéia de "mercado" que, por si
só, pressupõe que o preço ou o valor do bem é formado naturalmente a partir das forças voluntárias da oferta
e da procura.

É isso aí. Prof.Guerra

CONCURSOS QUE VÊM POR AÍ:
Não deixe de acompanhar as informações sobre AULAS e APOSTILAS em nosso
site www.cursosolon.com.br
Concursos INSS, PRF, TRT-Paraná, Receita Federal do Brasil e Polícia Federal.

☺
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