INCLUI PROPOSTA DE REDAÇÃO E GABARITO COMENTADO

OS DEZ MANDAMENTOS PARA O DIA DA PROVA OFICIAL
— Sugestões de professores e alunos do Curso Sólon aprovados em concursos —

 Releia os detalhes da seleção. Observe, por exemplo, que o concurso BB exige a utilização de caneta de tinta preta.
Verifique também horários de fechamento dos portões e quais os documentos
aceitos para sua identificação.

 Mantenha o alto astral durante toda a
prova, a objetividade, a satisfação, a determinação e a crença de que você terá
êxito em cada questão, em cada disciplina, e na prova como um todo.

lógica, intuição e atitudes positi Combata o nervosismo. Por isso, vá ao  Use
vas na resolução das questões. Cuidalocal da prova com boa antecedência (o
trânsito poderá estar caótico). Vá com
roupas leves e confortáveis. Leve água,
balas, chocolate ou barras de cereal. Isso ajuda a manter a calma.

do: depois de calculada ou localizada a
resposta, muitas vezes você precisará
reler o enunciado da questão para saber
o que ele realmente pede.

 Antes de iniciar, faça uma breve apreci-  Enfrente as questões com elevada objeação de toda a prova (10 minutos). Observe questões interligadas. Descarregue na prova fórmulas ou anotações que
você tem na lembrança. Assim você gerencia melhor a sua prova.

 Comece a prova pela disciplina que você
mais domina e pelas questões que considera mais fáceis e rápidas. Isso garante mais pontos, colabora com a sua segurança e reserva tempo para as questões mais difíceis.

 Faça marcações e deixe para o final as
questões que você julgar trabalhosas ou
difíceis. Exemplos de marcação:
$$=Rever urgente, $=Rever se der tempo.



tividade. Descubra imediatamente o que
o enunciado pede. Visualize ou esboce a
solução. Só depois escolha a resposta
mais coerente. Se tiver que "chutar", faça
isso com esperteza, eliminando previamente as alternativas improváveis.

 Cuidado com palavras e expressões do
tipo: sempre, exceto, somente, apesar
de, respectivamente, nunca, geralmente,
pois elas podem converter uma afirmação certa em errada, ou vice-versa.

 Fique de olho no relógio. Faltando vinte
minutos para o término da prova, deixe
tudo de lado e passe para o Cartão de
Respostas o que você já assinalou. Só
depois disso, retorne às questões.

Nos dias seguintes após a aplicação da prova oficial, acompanhe no
site www.cursosolon.com.br eventuais sugestões de recursos elaboradas pelos professores do Curso Sólon. Quem sabe você adquire mais alguns pontinhos! Boa prova!

Prova Simulado BB jan/2013 – Resolvida & Comentada

(LDA)

CONHECIMENTOS BÁSICOS – 30 QUESTÕES
(D) Deixa claro que, além de ser uma mulher de muito bom
gosto, a escritora e seu marido formam um casal que tem
conseguido se adaptar muito bem aos tempos modernos.
(E) Denuncia a falta de critério constatada nas críticas que os
adversários do casal Clinton fazem à sua atuação na política americana.

LINGUA PORTUGUESA:
Professora Sônia Naufal
Leia o texto a seguir e responda às questões 1 e 2.
“Dois temas recorrentes espalham-se pelas páginas do badaladíssimo livro de memórias de Hillary Rodham Clinton, Living
History (História Viva ou um trocadilho com Vivendo a História). Um tem a ver com sua mudança de penteados, que é
discutida em detalhes pelo menos uma dúzia de vezes, assim
que seus cabelos mudavam, com uma frequência digna de
Madonna, do longo para o curto, do crespo para o escovado e
para o cuidadosamente penteado. O outro se refere à tendência da Sra. Clinton de culpar os inimigos - de políticos oponentes a uma "vasta conspiração de direita" - pelos fracassos e
angústias dela e do marido. O primeiro ressalta a qualidade
camaleônica que ela sempre está dividindo com o marido, a
crença, como ela já disse certa vez, de que personalidade é
"um percurso, não um destino". O segundo sublinha tanto a
atmosfera altamente partidária dos anos 90 quanto à relutância dos Clintons em assumir responsabilidade total por seus
próprios erros e evasivas.”

03. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das
estruturas do texto:
"Quando falei sobre o caso do jogador que está fora do país e
não está jogando, é evidente que vão surgir exceções. Deverão ser poucas, mas vão haver porque não se pode abrir mão
de um bom jogador porque ele eventualmente não esteja
jogando."
(O Globo, 22/10/00.)

(KAKUTANI, Michiko. O Estado de São Paulo, São Paulo, 27 jul.
2004. Caderno 2, p. 3.)

01. Com base na resenha jornalística sobre o livro Living
History, é correto afirmar:
(A) Embora critique, com severidade, a competência literária
da ex-primeira dama norte-americana, concorda com as
posições que a mesma assume em sua militância política.
(B) Atém-se exclusivamente à crítica das formas de expressão
bem como às ideias contidas no livro, sem fazer referência
à figura da escritora.
(C) Mesmo tendo sido publicado num dos órgãos de comunicação mais conservadores do mundo, elogia as posições
políticas do casal Bill e Hillary Clinton.
(D) Praticamente não faz referência ao estilo literário da escritora, preferindo criticar sua atuação na política por considerá-la incoerente e irresponsável.
(E) Avalia a obra com base em dois argumentos contraditórios: um que elogia sua originalidade e outro que a considera politicamente incoerente.

02. No trecho em que cita as palavras com que Hillary
Rodham Clinton define personalidade como "um percurso, não um destino", a jornalista:
(A) Elogia a coragem e liberdade de espírito que a autora tem
demonstrado, juntamente com seu marido, na defesa de
suas ideias políticas.
(B) Associa, de forma irônica, a variação na aparência física
da escritora com a falta de critério e uniformidade de seus
posicionamentos político-partidários.
(C) Apresenta provas de que, embora procure manter-se atualizada em relação às tendências da moda, Hillary Clinton
está longe de ser uma mulher elegante.
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(A) O uso coloquial da linguagem permite o emprego de "vão
surgir" ou "deverão ser", mas, para um nível mais formal, o
emprego seria, respectivamente, "surgirão" ou "serão".
(B) Em nível formal, a expressão "vão haver" deveria ser "haverá".
(C) O uso da expressão "evidente que" e da palavra "eventualmente" revela aproximação com a oralidade.
(D) Também é correto inferir que, num nível de formalidade,
deve-se evitar a utilização dupla de conector "porque" num
mesmo período.
(E) A norma padrão da linguagem seria mantida se a expressão "vão haver" fosse substituída por "vai haver", como é
usual atualmente.

Leia o texto abaixo para responder às questões 4 e 5.
A cara do preconceito
O racismo brasileiro é uma coisa curiosa. Que existe, todo
mundo sabe. Mas é tão disfarçado, tão camuflado, que se
torna difícil detectar sua existência. Agora, um estudo realizado pela Universidade Federal Fluminense e patrocinado pela
Fundação Ford vem dar uma boa contribuição para retirar a
máscara da suposta tolerância. .....1..... pessoas objeto do
estudo .....2..... sete fotos. A primeira era a de um homem
obviamente branco; a última, de um obviamente negro. Entre
elas, situações intermediárias. Perguntava-se então qual das
fotos correspondia mais provavelmente a um advogado, a um
taxista, a um preguiçoso, a um criminoso. O resultado é aquele que poderíamos imaginar. Advogado tem de ser, de preferência, branco (professor também). Pardos e pretos são, preferencialmente, pobres. Brancos são mais inteligentes. E assim por diante.
Pergunta: isso é preconceito ou é o simples resultado da observação? Pretos e pardos são, de fato, mais pobres - assim
como, na Idade Média, os judeus eram os usurários. Mas
.....3..... de situações .....4..... quais as pessoas são empurradas. Constatá-lo é o primeiro passo para mudar o preconceito.
Preconceito começa quando alguém diz: "Fulano tem de ser
pobre, porque é negro. Está no sangue dele." (ou no genoma,
para usar um termo mais moderno). Isto não é só ignorância,
muitas vezes corresponde .....5..... interesses. Foi baseado
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neste pressuposto que a escravatura resistiu tanto tempo no
Brasil.
Para mudar essa situação, é preciso mostrar que negros ou
pardos podem, sim, ser advogados e professores. A solução é
o sistema de cotas no ensino superior? Talvez esteja aí o
ponto de partida para mudar uma situação inadmissível para
um país que tem um pouco de vergonha na cara.

cal, porque apenas qualifica como se sente a personagem
(o sujeito), após um dia exaustivo na escola.
(E) se, no último quadrinho, o garoto analisasse sintaticamente a frase proferida pela mãe, conforme a norma gramatical, ele responderia assim: "sujeito simples, quem".

SCLIAR, M. A cara do preconceito. "Zero Hora", 28/08/2002

04. As palavras que completam corretamente as lacunas 1
e 2 do texto são, respectivamente:
(A) Às eram mostradas
(B) As era mostrado
(C) As mostravam-se
(D) Às mostrava-se
(E) Às era mostrado

07. (Unesp 2012) [...] o programa UCA (Um Computador
por Aluno), implementado em 2010 em seis municípios,
esbarrou em problemas de coordenação, capacitação de
professores e adequação de infraestrutura.
Observe as seguintes tentativas de substituir esbarrou em
nesta passagem.
I. foi de encontro a.
II. defrontou-se com.
III. resolveu.
IV. eliminou.
As substituições que não alteram substancialmente o
sentido da frase estão contidas em:
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.

05. As palavras que completam corretamente as lacunas
3, 4 e 5 do texto são, respectivamente:
(A) tratam-se as a
(B) trata-se às a
(C) tratam-se às à
(D) tratam-se as à
(E) trata-se as a

08. (Ufpr 2012) Observe a pontuação do trecho a seguir:
Faz alguma diferença lavar a cabeça duas vezes como indicam as embalagens de xampu?
Não fique de cabelo em pé, mas você já deve ter gasto litros
de produto à toa. Na prática, o que importa é o tempo de permanência do xampu nos fios, e não a quantidade de aplicações. A ação dos princípios ativos deve durar 3 minutos 1– o
que também não depende da espuma, que apenas dá a sensação de limpeza. Quando começou essa orientação 2(na
década de 50), até havia uma razão para repetir, já que não
se lavava a cabeça com frequência. Só que os novos xampus
são mais eficientes e ninguém passa mais de uma semana
3
sem usá-los (quer dizer, espero que você não passe). (...)

06. Observe a figura (tirinha):

(Galileu, jul. 2011, p. 21.)

A tirinha de Jean Galvão faz referência a um assunto muito recorrente nas aulas de Português. A respeito da identificação e classificação do sujeito, conforme prescreve a
norma gramatical, é INCORRETO afirmar que
(A) no 1.º quadrinho, o “se” empregado nos três períodos
escritos na lousa (“Precisa-se de empregados”, “Assiste-se
a bons filmes” e “Vende-se casas”) exemplifica a ocorrência de índice de indeterminação do sujeito nos dois primeiros e partícula apassivadora no último.
(B) o período “Vende-se casas”, no 1.º quadrinho, está riscado
porque contém um erro de concordância verbal: o verbo
transitivo direto “vender” deveria ser flexionado no plural
para concordar com o sujeito paciente “casas”.
(C) nas três ocorrências, presentes nos períodos escritos na
lousa, o “se” exerce a função sintática de índice de indeterminação do sujeito, e, para estabelecerem a concordância verbal de acordo com a norma culta, os verbos devem
permanecer no singular.

Sobre a pontuação do trecho acima, considere as seguintes afirmativas:
1. Se substituíssemos o travessão (ref.1) por parênteses –
fechados depois da palavra “limpeza” – não haveria
prejuízo de sentido nem de adequação à norma.
2. Os parênteses da referência 2 inserem uma explicação
ou especificação do que foi dito.
3. Os parênteses da referência 3 são usados com intenção
de fazer uma síntese do que foi dito anteriormente.
Assinale a alternativa correta.
(A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
(B) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
(C) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
(D) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
(E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

(D) no contexto da tira, o adjetivo “indeterminado” pode ser
associado a um sentido genérico, não ao critério gramati-
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

09. (G1 - ifsp 2012) No primeiro quadrinho, os pontos de
exclamação empregados na fala de Helga contribuem para
mostrar que a personagem
(A) espanta-se, pois vê as condições lamentáveis em que seu
marido chega em casa.
(B) entristece-se, pois esperava ansiosamente que Hagar lhe
trouxesse o que ela havia pedido.
(C) lamenta-se, pois sabe que seu marido não se empenha
para dar sustento à família.
(D) irrita-se, pois a chegada de Hagar interrompe o chá e a
conversa com sua filha.
(E) alegra-se com o retorno do marido, pois ele é o responsável por prover a casa.

12. (Enem 2ª aplicação 2010) Diante do número de óbitos
provocados pela gripe H1N1 – gripe suína – no Brasil, em
2009, o Ministro da Saúde fez um pronunciamento público
na TV e no rádio. Seu objetivo era esclarecer a população
e as autoridades locais sobre a necessidade do adiamento
do retorno às aulas, em agosto, para que se evitassem a
aglomeração de pessoas e a propagação do vírus.
Fazendo uso da norma padrão da língua, que se pauta
pela correção gramatical, seria correto o Ministro ler, em
seu pronunciamento, o seguinte trecho:
(A) Diante da gravidade da situação e do risco de que nos
expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.
(B) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de
pessoas, para que se possam conter o avanço da epidemia.
(C) Diante da gravidade da situação e do risco a que nos expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.
(D) Diante da gravidade da situação e do risco os quais nos
expomos, há a necessidade de se evitar aglomerações de
pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia.
(E) Diante da gravidade da situação e do risco com que nos
expomos, tem a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas, para que se possa conter o avanço da
epidemia.

RAC. LÓGICO MATEMÁTICO:
10. (Uftm 2011) Analise as frases.
I. Ontem, fui até a escola para visitar velhos amigos.
Ontem, fui até à escola para visitar velhos amigos.
II. Ontem, passei a noite na casa da minha prima.
Ontem, passei à noite na casa da minha prima.
III. Ontem, entreguei o relatório a minha supervisora.
Ontem, entreguei o relatório à minha supervisora.
Dentre os pares de frases apresentados, a estrutura frasal
em que se verifica alteração de sentido da segunda frase
em relação à primeira está contida em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
11. (Ifsp 2011) Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a frase a seguir.
Os interessados em adotar crianças têm de recorrer _____
orientações do Juizado de Menores e se sujeitar ____ uma
espera muitas vezes longa, o que, apesar de tudo, não
desanima _____ maioria.
(A) às ... a ... a
(B) às ... à ... a
(C) às ... à ... à
(D) as ... a ... à
(E) as ... à ... à
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Professores: Pacífico e Vitor
13. (FCC – BB) As estatísticas da Campanha Nacional de
Prevenção ao Câncer de Pele, organizada há 11 anos pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia, revelam que o brasileiro não se protege adequadamente do sol: 70% dos
entrevistados afirmaram não usar qualquer tipo de proteção solar, nem mesmo quando vão à praia (adaptado de
www.sbd.org.br). Se foram entrevistadas 34 430 pessoas,
o número delas que usam protetor solar é
(A) 24 101
(B) 15 307
(C) 13 725
(D) 12 483
(E) 10 329
14. (FCC – BB) Pesquisadores descobriram que o uso do
fundo preto nas páginas de busca da internet produz um
consumo menor de energia em relação à tela branca. Se
todas as buscas fossem feitas com tela preta, a economia
total em um tempo médio de 10 segundos seria equivalente à energia gasta por 77 milhões de geladeiras ligadas
ininterruptamente durante 1 hora. Nessas condições, a
economia total em um tempo médio de buscas de 30 minutos seria equivalente à energia gasta por essas geladeiras ligadas ininterruptamente durante
(A) 2 dias e meio.
(B) 3 dias.
(C) 5 dias.
(D) 7 dias e meio.
(E) 8 dias.
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15. (FCC – BB) Em um banco, qualquer funcionário da
carreira de Auditor é formado em pelo menos um dos
cursos: Administração, Ciências Contábeis e Economia.
Um levantamento forneceu as informações de que

19. Qual a taxa simples a ser aplicada, num desconto por
dentro (racional), em uma duplicata de R$ 1.200,00, de
modo que dois meses e meio antes do seu vencimento ela
se reduza a R$ 1.000,00 ?
(A) 8% ao ano
(B) 10% ao mês
(C) 8% ao mês
(D) 10% ao ano
(E) 7% ao mês

I. 50% dos Auditores são formados em Administração,
60% são formados em Ciências Contábeis e 48% são
formados em Economia.
II. 20% dos Auditores são formados em Administração e
Ciências Contábeis.
III. 10% dos Auditores são formados em Administração e
Economia.
IV. 30% dos Auditores são formados em Ciências Contábeis e Economia.
Escolhendo aleatoriamente um Auditor deste banco, a
probabilidade de ele ser formado em pelo menos dois
daqueles cursos citados é
(A) 58%
(B) 56%
(C) 54%
(D) 52%
(E) 48%

20. Um capital de $ 25.000 foi aplicado do dia 10 de março
a 25 de agosto do mesmo ano à taxa de juros simples de
9% a.m. Determine o rendimento dessa aplicação.
(A) 1.260,00
(B) 13.500,00
(C) 1.350,00
(D) 12.600,00
(E) 1.435,00
21. Um capital aplicado a juros compostos, à taxa nominal
de 36% ao ano, com capitalização mensal, atingiu um
montante de R$10.900,00 ao fim de um trimestre. Desprezando os centavos, o capital aplicado foi de:
(A) R$9.800,00
(B) R$9.889,00
(C) R$9.919,00
(D) R$9.975,00
(E) R$10.000,00

16. (FCC – BB) Se x e y são números inteiros tais que x é
par e y é ímpar, considere as seguintes afirmações:
I. x + y é ímpar.
II. x − 2y é ímpar.
III. (3x) . (5y) é impar.
É correto afirmar que
(A) I, II e III são verdadeiras.
(B) I, II e III são falsas.
(C) apenas I é verdadeira.
(D) apenas I e II são verdadeiras.
(E) apenas II e III são verdadeiras.

22. Um banco faz empréstimo à taxa de 40% a.a., adotando a capitalização semestral dos juros, com taxas proporcionais. Nessas condições, por um empréstimo de
R$10.000,00 feito por 2 anos, os juros a serem pagos corresponderiam a:
(A) R$10.138,00
(B) R$10.236,00
(C) R$10.432,00
(D) R$10.638,00
(E) R$10.736,00

17. (FCC – BB) Qual das expressões seguintes NÃO é
equivalente a 0,0000000625?

23. Com relação aos diversos sistemas de amortização,
analise as afirmativas a seguir:
I. No Sistema Francês de Amortização as prestações são
constantes, com amortização crescente.
II. No Sistema de Amortização Constante, a segunda prestação anual, para um empréstimo de R$ 80.000, a ser
amortizado em 5 anos, com uma taxa de juros de 20%
ao ano, é de R$ 28.800,00.

18. (FCC – BB) Palmira faz parte de um grupo de 10 funcionários do Banco do Brasil cuja média das idades é de
30 anos. Se Palmira for excluída do grupo, a média das
idades dos funcionários restantes passa a ser 27 anos.
Assim sendo, a idade de Palmira, em anos, é:
(A) 48
(B) 52
(C) 54
(D) 57
(E) 60
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III. O Sistema de Amortização Constante se caracteriza
por ser um sistema de pagamentos em que as prestações e o juros diminuem a cada período.
Assinale
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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(D) Patagónia Union e Intercredit.
(E) Banco BVA e Banco Saldanha Lima.

24. Um aparelho de som é vendido à vista por R$1.275,00
ou a prazo, sem entrada e em duas parcelas bimestrais
iguais. Se a taxa bimestral de juros compostos for de 4%,
o valor de cada parcela será:
(A) R$696,00
(B) R$692,00
(C) R$688,00
(D) R$684,00
(E) R$676,00

28. Em relação ao “dinheiro de plástico”, como são chamados os cartões de débito e de crédito, os últimos meses foram marcados por várias mudanças, EXCETO:
(A) Houve baixa na taxa de juros cobradas pelas administradoras de cartão de crédito.
(B) Continua o crescimento na emissão e no uso de cartões
no país, principalmente em decorrência do aumento da
bancarização da população e do sentimento de segurança,
confiabilidade e conveniência.
(C) O pagamento mínimo das obrigações do cartão de crédito
aumentou para 15% do valor da fatura.

ATUALIDADES DO MERCADO
FINANCEIRO:
Professor Nelson Guerra
25. A nova Lei 12.683, de 09/07/2012, torna mais eficiente o
ritual penal em relação aos crimes de lavagem de dinheiro. Apesar das novidades, uma das alternativas abaixo se
mantém conforme a legislação anterior. Indique-a:
(A) A pena é aumentada de um a dois terços, se os crimes
forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de
organização criminosa.
(B) O juiz pode nomear administrador (pessoa física ou jurídica) dos bens quando as circunstâncias o aconselharem,
ouvido o Ministério Público.
(C) O crime é inafiançável.
(D) Quando de competência estadual, a legislação possibilita
a perda dos bens em favor dos Estados.
(E) É possível a alienação antecipada de bens dos envolvidos,
ou seja, o juiz pode determinar o leilão de bens antes da
decisão final do processo para que o seu valor seja depositado em conta judicial.
26. A queda na taxa básica de juros da economia provocou, no ano de 2012, a mudança nas regras da remuneração da caderneta de poupança. Dessa maneira, novos
depósitos efetuados a partir de 05/05/2012 passam a ter
sua rentabilidade:
(A) diminuída em função da cobrança de imposto de renda
para clientes pessoas físicas.

29. Como órgão máximo do sistema financeiro do país, o
Conselho Monetário Nacional (CMN) é formado por apenas três membros, sobre os quais está INCORRETO afirmar:
(A) Integra a equipe de conselheiros o presidente do Banco
Central, Alexandre Tombini.
(B) Guido Mantega compõe o CMN na qualidade de ministro
da Fazenda.
(C) Como representante do Ministério do Planejamento está o
ministro das Comunicações Paulo Bernardo.
(D) O único membro do sexo feminino, que integra o CMN, é
atualmente a ministra Miriam Belchior.
(E) É o ministro da Fazenda que preside o CMN.
30. Buscando dinâmica do mercado bancário, as instituições financeiras formalizam negócios e parcerias que
visam aumentar sua área de atuação no país e no exterior.
Em relação ao Banco do Brasil, foram destaques nos últimos meses as seguintes notícias, com EXCEÇÃO de:
(A) Parceria entre BB e Correios permitiu a utilização do Banco Postal como Correspondente Bancário do Banco do
Brasil, a partir de 2012.

(B) igual à forma anterior, se a taxa Selic for maior que 8,5%
ao ano.
(C) TJLP + 0,5% ao mês, para clientes pessoas físicas.
(D) TR + 0,5% ao mês, se taxa Selic for menor que 8% ao
ano.

(B) BB atingiu, em 2012, o montante de R$ 1 bilhão no Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), o
que corresponde a mais de 70% do total do Sistema Nacional de Crédito Rural.
(C) BB finalizou a compra do Eurobank nos Estados Unidos.
(D) BB passa a atuar no Programa Nacional de Habitação
Rural (PNHR), que integra o Programa Minha Casa Minha
Vida, com a expectativa de contratar cem mil unidades habitacionais até 2014.
(E) Parceria com a Caixa Econômica Federal permite, desde
junho de 2012, a abertura de conta corrente para o Banco
do Brasil através de casas lotéricas espalhadas pelo país.

(E) TR + 70% da taxa Selic, se TJLP for maior que 8,5% ao
ano.
27. É uma das funções do Banco Central do Brasil fiscalizar as instituições financeiras e zelar pela sua liquidez.
Em situações especiais, cabe à autoridade financeira intervir em bancos com problemas de liquidez, o que ocorreu, durante o ano de 2012, em várias instituições, tais
como:
(A) Banco Saldanha Lima e Habitasul.
(B) Credivisa e Pan-Americano.
(C) Banco BVA e Banco Cruzeiro do Sul.
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(D) Até o ano 2016 a estimativa é dobrar a quantidade de
usuários de cartões de débito no país.
(E) A partir de fevereiro de 2012, todos os cartões de débito e
de crédito no país passaram a possuir, automaticamente,
funcionalidade de cartão internacional.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES
gem, o que permitirá o crescimento da relação entre empregados e clientes. A respeito das éticas profissional e
empresarial, assinale a opção correta.

CULTURA ORGANIZACIONAL,
ATENDIMENTO E TÉCNICAS DE VENDA:
Professores Beto Mansur, Luiz Nelson e Ivo

(A) Apesar de desvinculada da visão e da missão da empresa,
porque interesses individuais são diferenciados dos interesses da organização, as principais tarefas do empregador são: manter vivo e atualizado o código de ética da empresa e promover os meios necessários para a formação
contínua de todos os empregados nesse campo específico.
(B) O que é natural como comportamento ético é que a profissão esteja a serviço do bem-estar social, quer pelos indivíduos, quer da organização, de modo indiscriminado.

31. A cultura significa a busca dos indivíduos à satisfação
de suas necessidades básicas. Com isso, surgiu, pelo
tempo do homem na história, a natural importância dessas conquistas para que o organismo tenha sobrevida.
No entanto,
(A) a cultura mostra-se como contínua e dinâmica, está paulatinamente se transformando diante das conexões e dos
contatos que os indivíduos têm com outros indivíduos ou
mesmo, com outros grupos e, com isto, aumentando seu
arquivo cultural de geração em geração, podendo haver
época de grande desenvolvimento, de estática ou até de
atraso em dada cultura.

(C) O código de ética é um instrumento criado para coibir o
desempenho inadequado da empresa em suas ações e na
interação com seu diversificado público. Para a concretização desse relacionamento, é necessário que a empresa
desenvolva o conteúdo do seu código de ética com clareza
e objetividade, facilitando a compreensão dos seus empregados.
(D) Os preceitos éticos defendidos pelos códigos profissionais
e empresariais dizem respeito estritamente ao relacionamento entre chefia e empregado, porque essa díade é a
responsável pelos maiores conflitos nas organizações.

(B) o seu processo de transformação jamais poderá ser realizado por substituição ou por acumulação.
(C) quando os elementos componentes de uma cultura se
harmonizam e se completam, desaparece a possibilidade
da integração cultural, que aparecem em diferentes graus
de informação.
(D) de maneira alguma, haverá possibilidade de se descartar,
substituir ou acumular padrões ou modelos culturais.
(E) uma das marcas fundamentais da cultura está em seu
caráter estático diante dos demais padrões que se vive social ou empresarialmente.

(E) A atualidade exige uma postura consciente das criaturas
em relação ao mundo físico, principalmente das empresas
que usam recursos naturais, o que sustenta de forma
completa o pensamento ético da organização.
34. Para alguns funcionários, o seu gerente chama à atenção em particular e para você e outros, ele chama à atenção na frente de colegas e muitas vezes na frente de clientes. Que tipo de teoria de motivação o seu chefe não pratica?
(A) A Pirâmide das necessidades de Maslow.
(B) A teoria de Herzberg.
(C) A teoria de Mac Clelland.
(D) A teoria de Alderfer.
(E) A teoria da Equidade.

32. A Adhocracia é um conceito criado por Alvin Tofler e
democratizado por Robert Waterman, no livro ”Adhocracy
– The Power to Change“. É um termo utilizado na Teoria
das Organizações, que estabelece modelos de gestão de
empresas baseadas em projetos não-permanentes.
São elementos característicos da Adhocracia:
(A) inflexibilidade dos funcionários no processo produtivo,
estrutura vertical da organização e uso de equipes unidisciplinares para realização de objetivos e metas.
(B) flexibilidade dos funcionários no processo produtivo, estrutura vertical da organização e uso de equipes multidisciplinares para realização de objetivos e metas.

35. Atualmente tem sido muito enfatizado a qualidade
como fator primordial de sobrevivência das organizações
em seus respectivos mercados. Diante disso, a qualidade
dos serviços refere-se a(o):
(A) atender perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades
do cliente.

(C) inflexibilidade dos funcionários no processo produtivo,
estrutura horizontal da organização e uso de equipes unidisciplinares para realização de objetivos e metas.
(D) flexibilidade dos funcionários no processo produtivo, estrutura horizontal da organização e uso de equipes multidisciplinares para realização de objetivos e metas.
(E) inflexibilidade dos funcionários no processo produtivo,
estrutura horizontal da organização e uso de equipes multidisciplinares para realização de objetivos e metais.

(B) atender de forma precisa ao interesse dos proprietários e
sócios do empreendimento, visando maior retorno para os
mesmos.
(C)Fornecer serviços de qualidade para determinados nichos
de mercado.
(D) Ter a maior produtividade entre as empresas do setor,
possibilitado por aquisições corretas.
(E) Melhoria contínua nos processos para produzir produtos e
serviços com qualidade total.

33. A ética profissional e, consequentemente, das organizações é considerada um fator importantíssimo para a
sobrevivência tanto das pequenas quanto das grandes
empresas. As organizações estão percebendo a importância da ética como instrumento para melhorar sua ima-
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36. Assinale a alternativa correta:
(A) O BB possui mais de 56 milhões de clientes, com mais de
113 mil funcionários. Tendo como presidente o Sr. Aldemir
Bendine.
(B) O BB possui mais de 66 milhões de clientes, com mais de
114 mil funcionários. Tendo como presidente o Sr. Alfredo
Bendine.
(C) O BB possui mais de 46 milhões de clientes, com mais de
112 mil funcionários. Tendo como presidente o Sr. Antonio
Bendine.
(D) O BB possui mais de 36 milhões de clientes, com mais de
113 mil funcionários. Tendo como presidente o Sr. Alfredo
Bendine.
(E) O BB possui mais de 26 milhões de clientes, com mais de
101 mil funcionários. Tendo como presidente o Sr . Aldemir
Bendine.

37. No tocante aos conceitos de Consumidor, Fornecedor,
Produtos e Serviços, considere:
I. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade de produção, importação, exportação,
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços, excluindo-se os entes despersonalizados.
II. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou
imaterial.
III. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e as decorrentes
das relações de caráter trabalhista.
IV. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que são expostas às práticas contidas no CDC.
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, está correto
o que consta APENAS em:
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II, III e IV.
(D) I e IV.
(E) II e IV.
38. Uma telespectadora, após assistir ao anúncio de certa
máquina fotográfica, ligou e comprou o produto via telefone. No dia 19 de março, a câmera chegou ao seu endereço. Acerca desta situação, assinale a alternativa correta.
(A) A contar do recebimento do produto, a consumidora pode exercer o direito de arrependimento no prazo prescricional de quinze dias.
(B) Mesmo que o produto não tenha defeito, se Maria se
arrepender da aquisição e desistir do contrato no dia 24 de
março do mesmo ano, os valores eventualmente pagos,
a qualquer título, deverão ser devolvidos, monetariamente atualizados.
(C) Se, no dia 25 de março do mesmo ano, a consumidora
pretender desistir do contrato, não poderá fazê-lo, pois, além de o prazo decadencial já ter fluído, os contratos
são regidos pelo brocardo pacta sunt servanda.

39. Caio, que ocupa o cargo de Presidente de uma Empresa Pública da União, opinou publicamente a respeito da
honorabilidade e do desempenho funcional de uma autoridade pública federal. Vale salientar que Caio continua no
cargo público mencionado. O fato narrado acarretará para
Caio, perante ao Código da Alta da Administração Federal:
(A) a não imposição de qualquer sanção, pois Caio não se
sujeita às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal.
(B) a não imposição de qualquer sanção, pois não caracteriza
violação de norma do Código de Conduta da Alta Administração Federal.
(C) sanção de censura ética..
(D) sanção de advertência.
(E) sanção de multa.
40. Qual dos tópicos abaixo NÃO corresponde a um princípio ou norma de conduta ética prevista no Código de
ética do Banco do Brasil:
(A) Assegurar de forma absoluta o sigilo das informações
bancárias;
(B) Zelar por um estabelecimento com ambiente de trabalho
saudável, pautando as relações entre superiores hierárquicos, subordinados e pares pelo respeito e pela cordialidade;
(C) Reconhecer e aceitar a diversidade do conjunto de pessoas que compõem o Conglomerado;
(D) Ser transparentes e ágeis no fornecimento de informações
aos acionistas, aos investidores e aos credores.
(E) Articular os interesses e as necessidades da Administração Pública com os vários segmentos econômicos da sociedade.

DOMÍNIO PRODUTIVO DA
INFORMÁTICA:
Professor: Elaine
41. Diversos modelos de barramento tais como ISA e PCI,
por exemplo são disponibilizado na placa-mãe dos microcomputadores por meio de conectores chamados de
(A) clocks
(B) boots
(C) bios
(D) cmos
(E) slots
42. As redes de computadores e o advento da Internet
trouxeram facilidades de comunicação através dos computadores, porém introduziram problemas de segurança
de informações. Qual o nome do mecanismo em redes de
computadores que controla e autoriza o tráfego de informações, estabelecendo filtros através de políticas de segurança?
(A) Cookie

(D) Após o prazo de desistência, que é decadencial, Maria
não poderá reclamar de vícios do produto ou de desconformidades entre a oferta apresentada e as caracte-
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(E) nenhuma das alternativas anteriores.
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(B) Proxy
(C) Telnet
(D) Winsock
(E) Firewall

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS:
Professor Nelson Guerra
47. Através de produtos e serviços bancários, as instituições financeiras cumprem seus objetivos na intermediação de recursos, contratando operações passivas (captação de recursos) e ativas (aplicação de recursos).

43. O pacote de programas gratuito BR Office, que pode
ser executado no Windows e no Linux, possui funcionalidades similares ao Microsoft Office, que só pode ser executado no Windows. Qual o tipo de arquivo (extensão de
nome de arquivo) do programa BR Office Writer correspondente ao tipo de arquivo .DOC do programa Microsoft
Word?
(A) .ODP
(B) .ODS
(C) .XML
(D) .ODT
(E) .XLS

A respeito dos produtos ofertados pelas instituições financeiras, considere as afirmações a seguir:
I – Ao aplicar em um fundo de investimentos, assim como
em caderneta de poupança, o cliente tem seus recursos garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos
(FGC).
II – Uma das fontes de recursos para o crédito rural consiste nas multas impostas aos bancos que deixam de
aplicar nessa atividade o percentual exigido pelo CMN.
III – Embora a contratação de seguros seja geralmente
facultativa, há casos em que o seguro é exigido, como
na hipótese de bens dados em garantia de financiamento de instituição financeira pública.

44. Qual dos princípios básicos da segurança da informação enuncia a garantia de que uma informação não foi
alterada durante seu percurso, da origem ao destino?
(A) Não-repúdio
(B) Integridade
(C) Autenticidade
(D) Disponibilidade
(E) Confidencialidade

IV – Os títulos de capitalização são adequados para os
recursos de curtíssimo prazo, considerando a alta liquidez, sendo vedada a distribuição de prêmios aos
detentores desses títulos por meio da realização de
sorteios.
Está(ão) correto(s) APENAS o que se afirma em
(A) I e II.

45. Uma planilha, Excel ou Calc, apresenta os seguintes
dados:

(B) II e III.
(C) II.
(D) III e IV.
(E) IV.
48. Dentre as operações de crédito especializado, o crédito rural tem como objetivo estimular e fortalecer o setor
rural, destinando financiamentos aos produtores e suas
associações. A respeito do crédito rural, indique a alternativa INCORRETA
(A) É parte integrante do crédito rural o PRONAF - Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
(B) De forma optativa, os bancos privados podem operar no
segmento de crédito rural por meio de recursos próprios de
até 25% dos seus saldos de depósito à vista.
(C) Os investimentos em bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos podem ser objeto
de financiamento pelo crédito rural.

A célula B3 contém a fórmula =$A$1*$B1 - A$2*B2 = 18
que foi copiada para a célula D4.
O resultado da fórmula em D4 é
(A) 10.
(B) 12.
(C) 16.
(D) 18.
(E) 20

(D) Pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor
rural, se dedique à pesquisa de mudas ou sementes certificadas pode se utilizar do crédito rural.

46. São itens de mesmo nome e funcionalidade do menu
Ferramentas nos editores de textos do Microsoft Office e
do BrOffice.org:
(A) Numeração de linhas; Galeria; AutoResumo.
(B) AutoResumo; Galeria; Proteger Documento.
(C) Numeração de linhas; AutoResumo; Ortografia e gramática.
(D) Ortografia e gramática; Idioma; Opções de autocorreção.
(E) Idioma; Notas de rodapé; Modelos e suplementos
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(E) A comercialização da produção é uma das atividades que
podem ser financiadas pelo crédito rural.
49. Entre as aplicações financeiras mais ascendentes
disponíveis no mercado, estão os fundos de investimento.
Com relação a fundos de investimento ABERTO, é correto
afirmar que o administrador tem como responsabilidade
legal a:
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(A) guarda dos títulos que compõem a carteira de investimento, sobretudo as ações de emissão de bancos.
(B) negociação dos ativos, respeitada a política de investimento do respectivo regulamento.
(C) auditoria mensal das demonstrações financeiras periódicas.

I - Considere que um exportador fature uma mercadoria
que vale US$ 40.000,00 por US$ 30.000,00 e que um
importador estrangeiro pague por essa mercadoria, oficialmente, US$ 30.000,00 mais US$ 10.000,00 de forma ilegal. Nessa situação, o subfaturamento de exportação caracteriza evasão de divisas e alimenta o mercado de câmbio paralelo.
II - Se em determinado dia a taxa de câmbio estiver subindo além das expectativas oficiais, o BACEN poderá intervir, comprando moeda estrangeira para fazer a taxa
baixar e voltar aos níveis desejados pela autoridade
monetária.

(D) fiscalização da negociação de títulos nas bolsas de mercadorias e futuros.
(E) convocação dos cotistas para participação em assembleias gerais.

50. Nos mercados financeiro e de capitais, no Brasil, são
negociados vários papéis e títulos de valores mobiliários,
principalmente nas bolsas de valores. Com relação exclusivamente a ações ou debêntures, está INCORRETO afirmar
(A) A ação ordinária é aquela que, além de remunerar o acionista através de dividendos, também dá direito a voto em
assembleias gerais.

III - O Sistema Integrado de Comércio Exterior
(SISCOMEX) acompanha e controla todas as fases de
operações de importação e exportação.
IV - Para atuarem como agentes no mercado de câmbio,
os bancos, as corretoras, as distribuidoras, as agências de turismo e os meios de hospedagem devem estar autorizados pelo Banco do Brasil S.A.
Estão corretas APENAS as afirmações indicadas em:
(A) I e III.

(B) Segundo a legislação, o detentor de ação preferencial
possui prioridade no recebimento de dividendos com ganho de pelo menos 10% a mais que o detentor de ações
ordinárias.

(B) II e III.
(C) I e IV.
(D) II e IV.

(C) As debêntures são títulos de dívida da companhia podendo ser lançadas por qualquer sociedade anônima de capital aberto.

(E) III e IV.

(D) Ao serem comercializadas em bolsas de valores, as ações
necessitam registro na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).
(E) No caso de dissolução da companhia, o debenturista tem
prioridade sobre o acionista no recebimento dos haveres
financeiros da empresa.

53. Considere a seguinte situação hipotética. Mariana
viajou para a Alemanha portando certa quantia em euros,
legalmente comprados em agência bancária no Brasil. Ao
regressar ao Brasil, portava, ainda, em espécie, um saldo
de 500 euros, em razão de a sua estada na Europa ter sido
reduzida.
Nessa situação, podemos afirmar que:

51. A respeito dos títulos negociados no mercado financeiro, é INCORRETO afirmar
(A) Pregão é o recinto onde são realizadas as compras e vendas de títulos em bolsas de valores.
(B) São chamadas de fechadas as sociedades anônimas que
não podem negociar suas ações em bolsas de valores,
tendo acesso apenas ao mercado de balcão.
(C) No mercado primário de ações, tais títulos são negociados
pela primeira vez, o que representa aporte financeiro para
a contabilidade da companhia.
(D) Havendo lucro, o recebimento de dividendos é direito dos
acionistas e caracteriza-se pela distribuição de parte de
tais lucros da companhia a esses acionistas.
(E) As ações têm data de vencimento e podem ser resgatadas
nessa data com a devida remuneração de juros e correção
monetária.

52. Importadores e exportadores negociam seus pagamentos e recebimentos de moedas estrangeiras com instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de
câmbio. Essas operações criam posições compradas e
vendidas para as instituições financeiras e para o sistema
bancário. Acerca das operações cambiais, avalie as afirmações a seguir
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(A) Mariana poderá permanecer com os euros remanescentes
em seu poder, já que eles foram oriundos de processo legal de compra.
(B) Mariana poderá utilizar os recursos em moeda estrangeira
para liquidar qualquer obrigação em reais contraída exclusivamente na citada agência bancária.
(C) Mariana poderá revender a moeda estrangeira na citada
agência bancária pelo atual preço de cotação.
(D) Mariana deverá reter 50% da quantia citada, para uso
próprio no Brasil, devendo recolher € 250,00 à Receita Federal como tributos aduaneiros.
(E) Mariana poderá vender a quantia diretamente a outra pessoa física que comprometida a viajar para o exterior nos
próximos doze meses.
54. Um bem pode ser hipotecado a vários credores simultaneamente. Na situação em que um _____I_____ que seja
oferecido em garantia para dois credores e o valor obtido
pela sua venda, em leilão, não seja suficiente para liquidar
a dívida da hipoteca de ____II_____ grau, somente o credor da _____III______ passará para a condição de quirografário.
Preenchem correta e respectivamente as lacunas I, II e III
acima:
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I

II

III

(A)

navio

segundo

primeira

(B)

bem imóvel

segundo

segunda

(C)

bem móvel

segundo

segunda

(D)

bem imóvel

primeiro

segunda

(E)

bem móvel

primeiro

segunda

(C) o mesmo bem pode ser oferecido para garantir outra operação, em segundo grau.
(D) o devedor fiduciante é fiel depositário do bem do credor
fiduciário.
(E) o bem será invariavelmente utilizado para quitação total da
obrigação assumida, mesmo não havendo inadimplência
na operação.

55. No caso de empréstimos e financiamentos bancários,
também podem ser solicitadas garantias por meio de fiança, aval, penhor ou hipoteca. Em outros financiamentos,
como automóveis e imóveis, a garantia pode ser alienação
fiduciária de coisa móvel ou coisa imóvel e(ou) hipoteca.

57. Assinale a alternativa correta a respeito do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC), que, entre outros objetivos,
visa prestar garantia aos titulares de créditos com as instituições associadas nas hipóteses de decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência da instituição.

Com relação a esse assunto, classifique as afirmações
seguintes utilizando V para Verdadeiro e F para Falso.

(A) A contribuição ordinária das instituições associadas ao
FGC é anual e incide sobre o montante dos saldos das
contas correspondentes às obrigações objeto de garantia.

(

) Na garantia oferecida para o credor mediante fiança,
em caso de inadimplência, o credor deve executar simultaneamente o devedor e o fiador, mesmo que o fiador não tenha renunciado tacitamente ao benefício de
ordem.

(

) Um contrato de empréstimo pode ter vários avalistas.
Caso o devedor principal fique inadimplente, o credor
deve exigir a liquidação do empréstimo primeiro do
devedor principal e depois, proporcionalmente, de cada um dos avalistas.

(

) A ausência da assinatura do cônjuge em garantias
formalizadas por meio de fiança e(ou) de aval não invalida a garantia outorgada, em qualquer regime de bens
do casal.

(

) O aval é uma garantia pessoal que deve ser firmada
no próprio título de crédito, sendo vedada sua formalização em documento separado.

Indique a alternativa que apresenta as respostas de forma
correta e na ordem:
(A) V – F – F – V

(B) Atualmente, o valor máximo de garantia proporcionada
pelo FGC é de R$ 99.000,00 contra a mesma instituição
associada ou contra todas as instituições associadas do
mesmo conglomerado financeiro.
(C) O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) garante, integralmente, o único depósito de um cliente de determinado
banco, em caderneta de poupança, no valor de R$
12.000,00.
(D) Criado e mantido pelo Governo Federal, o FGC é um fundo de renda variável que tem por finalidade funcionar como
uma espécie de seguro bancário para os investidores.
(E) São participantes do FGC todas as instituições financeiras
do país, incluindo a Caixa Econômica Federal e as Cooperativas de Crédito.

58. O Sistema Financeiro Nacional (SFN), criado pela Lei
4595/1964, é composto pelo conjunto de instituições que
realizam a intermediação financeira e pelos órgãos que
normatizam e fiscalizam esse processo.
A esse respeito, indique a alternativa correta:

(B) F – F – F – V

(A) O Banco Central do Brasil (BACEN) tem como um dos
principais objetivos assegurar o acesso do público às informações sobre valores imobiliários, assim como às empresas que os tenham emitido.

(C) F – V – V – F
(D) V – V – V – V
(E) F – F – F – F

(B) Constitui objetivo do Conselho Monetário Nacional (CMN)
regular os valores internos da moeda, prevenindo ou corrigindo surtos de inflação ou deflação.

56. Observe a seguinte situação:
Se uma empresa de construção civil, proprietária de um
prédio, vender para um adquirente um apartamento financiado diretamente pelo construtor, mediante assinatura de
um contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, então,
no registro imobiliário, o credor constará como proprietário fiduciário e o devedor, como proprietário fiduciante.

(C) Compete ao BACEN a emissão de moeda-papel e moeda
metálica, nas condições e limites autorizados pelo Banco
do Brasil S.A.

Nesse caso, é correto dizer que:

(E) No que se refere à supervisão bancária e à regulação
prudencial, o Conselho Monetário Nacional (CMN) subordina-se às decisões do BACEN.

(A) o fiduciante terá a posse indireta e o fiduciário será o possuidor direto da coisa imóvel.

(D) Ao determinar, por meio do Comitê de Política Monetária
(COPOM), a taxa de juros de referência para as operações
de um dia (taxa SELIC), o BACEN cumpre a função de executor da política fiscal.

(B) a garantia em questão é considerada pessoal ou fidejussória.
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59. Compete à(ao) _______I_______ regular a constituição,
o funcionamento e a fiscalização dos(as)
___________II_____________, cabendo ao Banco do Brasil
a execução dos serviços de _____ _III_______.
Preenchem correta e respectivamente as lacunas I, II e III
acima:
I

II

III

(A)

CVM

bolsas de valores

vendas de
debêntures

(B)

BACEN

Instituições
financeiras

políticas
sociais

(C)

SFN

bancos públicos

vendas de
debêntures

(D)

COPOM

bancos públicos

políticas
sociais

(E)

CMN

Instituições
financeiras

compensação
de cheques

60. O Comitê de Política Monetária (COPOM) do BACEN foi
instituído em 20/06/1996, com o objetivo de estabelecer as
diretrizes da política monetária e de definir a taxa de juros.
A criação desse comitê buscou proporcionar maior transparência e ritual adequado ao processo decisório da instituição.
Com relação ao COPOM, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) A taxa de juros fixada nas reuniões do COPOM é a meta
para a taxa SELIC (taxa média dos financiamentos diários,
com lastro em títulos federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia), a qual vigora por todo o período entre reuniões ordinárias do Comitê.
(B) É objetivo do COPOM implementar as políticas econômica
e tributária do governo federal.
(C) A taxa básica de juros SELIC, divulgada pelo Comitê de
Política Monetária (COPOM), tem vital importância na economia, pois as taxas de juros cobradas no mercado são
balizadas por ela, que é referência para a política monetária.
(D) Compete ao COPOM avaliar o cenário macroeconômico e
os principais riscos a ele associados, com base nos quais
são tomadas as decisões de política monetária.
(E) O COPOM reúne-se ordinariamente em cada 45 dias, em
média, em reuniões de dois dias.

PROVA DISCURSIVA – REDAÇÃO DE 20 A 30 LINHAS
REDAÇÃO:
Professora Leonora
TEMA E TEXTO DE APOIO: ADOÇÃO NO BRASIL: urgência e necessidade de uma revisão conceitual e procedimental
São muitos os problemas relacionados à adoção no Brasil. Dentre eles, uma triste e contraditória realidade
chama a atenção: de um lado, casais ou pessoas solteiras que, dispostos, por motivos diversos, a adotar um filho,
envelhecem numa longa espera de um processo desgastante e extremamente burocratizado; de outro, uma infinidade de crianças e adolescentes crescem institucionalizados, sem uma referência própria de família.
É certo que os problemas são muitos, tanto para os que estão diretamente envolvidos, quanto para quem
conduz esses processos. A responsabilidade é muita, e muitos são os sentimentos, os desejos e as vidas que estão
em jogo. Frente ao anseio pela composição de uma família é preciso cautela. O tempo não pode e não deve ser o
principal fator de definição para um processo dessa natureza. Mas, sem dúvida, deve ser muito mais considerado
do que atualmente é. Sabe-se que no Brasil a preferência dos potenciais adotantes é por bebês: quanto mais novos, melhor. Ao mesmo tempo, crianças pequenas, que chegaram bebês às instituições, crescem e passam da
idade preferencialmente escolhida para a adoção. Isso acontece devido à morosidade dos procedimentos atuais, tal
como estão propostos. Resultado: muitas delas passam toda a infância e adolescência institucionalizadas, sem uma
família. Por isso é preciso rever conceitos e procedimentos relacionados à adoção no Brasil.
Ocorre que esse é um tema bastante complexo, pois envolve muitos tabus, histórica e culturalmente estabelecidos. Pelo menos, três fortes “heranças” contribuem para a manutenção desses: primeiro, o pensamento cartesiano que faz imperar, ainda hoje, as ideias do bem e do mal, do certo e do errado, dicotomizando coisas, pessoas,
relações, realidades; segundo, o pensamento biologicista da teoria da “evolução”, na qual se subentende evolução
apenas como biológica; e, terceiro, o pensamento das sociedades patriarcais que chegou ao Brasil, no século XVI,
com as invasões e ocupações dos colonizadores europeus, trazendo a ideia da existência de um modelo idealpatriarcal de família. Como regra geral, associa-se à ideia da adoção, a suplência de um conjugado de “fracassos”:
a “criança-coitada”, que foi abandonada ou rejeitada; e o “adulto-coitado” que não teve a “capacidade” de “gerar” um
filho “próprio”, “biológico”, dentro de um modelo familiar “ideal” que engloba, ainda hoje, a ideia da filiação “natural”
(biológica). A adoção jamais é pensada como uma primeira opção de maternidade ou paternidade.
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Tais pensamentos interferem, mesmo que sem a percepção e a consciência dos mesmos, na concepção
que se tem do mundo, das pessoas, das convenções sociais, dos conceitos que se utiliza para ver e viver a vida.
Interferem na valoração que se dá a fatos e ações da realidade. E assim acontece com os conceitos que se tem,
atualmente, de maternidade, de paternidade, de gravidez, de adoção.
E é também baseado nessas “lógicas” de pensamento que os procedimentos relacionados ao processo de
adoção são elaborados e executados. E, mais do que isso, trazem consequências que afetam, em muitos casos, de
modo irreparável, a vida de inúmeras pessoas, desejosas de constituir uma família, num modelo distinto daquele,
até então, imposto como ideal.
Mas é possível romper com essa lógica e olhar de forma mais crítica e atenta aos fatos da realidade atual
como, por exemplo, o fato de que as pessoas estão deixando para ter filhos, hoje, com uma idade mais avançada,
mas também mais maduras e estáveis econômica e afetivamente e, por isso, talvez, não se devesse esperar tanto,
no caso da liberação para uma adoção.
Enquanto, por inúmeros motivos, os processos se delongam, vidas, que poderiam ser vividas em família, se
desperdiçam institucionalizadas. Pessoas não têm instinto para viverem institucionalizadas, embora tenham a capacidade de adaptar-se, por sobrevivência, a situações as mais adversas. Pessoas precisam de afeto e vínculos familiares que são extremamente benéficos na construção de sua identidade pessoal, social, cultural, e isso não se encontra numa instituição, por melhor que ela seja.
A sociedade brasileira assiste a tudo isso numa inércia que teima em acreditar que a morosidade dos processos
seja mero zelo e que esse “cuidado” é “bom” para todos os envolvidos. Uma realidade, impensável para si próprio e
para os seus entes queridos, mas que pode ser vista como “boa” ou “razoável” para pessoas com as quais não se
tem uma relação de afeto.
A realidade e o sofrimento humano dos potenciais pais e mães adotivos e, mais ainda, dos potenciais filhos
adotados, “gritam aos olhos”, mas insiste-se em não se ver e não se ouvir. É urgente que se diminua a distância e a
espera entre os potenciais adotantes e adotados, pois nenhum argumento pode servir para a manutenção de um
quadro como o que se apresenta no Brasil.
É preciso desconstruir velhos conceitos. Na adoção, assim como numa gravidez biológica ou numa inseminação artificial, corre-se riscos, alguns previsíveis, outros não. A adoção pode ser apenas mais uma, dentre outras
formas de se conceber, gestar e criar filhos. Filhos nem sempre abandonados ou rejeitados. Às vezes, por serem
amados, são entregues aos cuidados de alguém que melhor os possa acolher e criar. Nesses casos, a experiência
da maternidade e/ou paternidade será única, como nos demais. Nesses casos, como nos demais, nascerá uma
família nem melhor, nem pior, mas com todos os potenciais problemas e alegrias que uma família brasileira pode
ter. O maior problema da adoção no Brasil pode ser ao mesmo tempo sua melhor solução: o olhar que se tem sobre
ela!

USE RASCUNHO E FOLHA DE REDAÇÃO: Após a leitura do texto de apoio, produza
um texto dissertativo argumentativo, onde você deverá apresentar as dificuldades de
se adotar uma criança no Brasil. Ao final, apresente uma P.I. clara e objetiva. Seu texto
deverá possuir 20 a 30 linhas. Dê um título à sua produção. No dia da prova oficial, utilize somente caneta de cor preta, conforme indica o edital.

DEPOIS: Pegue o Gabarito Comentado e confira as respostas.
Para as que você acertou, releia questões e respostas para fixar o conteúdo.
Para as que você errou, aprenda pela resposta comentada e reveja o material sobre o assunto.
Lembre-se de que o verdadeiro agente de seu aprendizado é você mesmo,
porque ninguém aprende por outra pessoa.
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REDAÇÃO – TEXTO DEFINITIVO
Título: ____________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

-

31.
32.
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RESPOSTAS COMENTADAS
LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Sônia
01 D A resenha não focou o enredo do livro Living History, mas sim a postura da autora; por isso a questão D é cabível,
uma vez que aborda corretamente o propósito da resenha, a qual faz uma crítica à atuação política de Hillary Clinton.

02 B Confirmando a resposta da questão 1 o propósito da resenha foi criticar o posicionamento político de Hillary, por isso
a alternativa B apresenta corretamente os objetivos da jornalista.

03 C A resposta é a C, pois o que se aproxima da oralidade é a expressão “evidente que” e não o uso do advérbio evidentemente, que quando usado traz elegância ao texto e se distancia da forma oral.

04 A O primeiro “as” recebe a crase porque é o mesmo que dizer “para as pessoas”, ou seja, essa construção obrigatori-

amente pediu a junção de uma preposição mais um artigo e não apenas um artigo. Já em “eram mostradas” a ordem
está inversa, mas mesmo assim a concordância deve acontecer, isto é, o sujeito dessa locução é “sete fotos” dessa
forma: “sete fotos eram mostradas”.

05 B A concordância do verbo transitivo indireto “tratar” seguido do índice de indeterminação do sujeito “se” deve estar

em 3ª pessoa do singular. Em relação à crase antes do pronome relativo “quais” foi possível porque esse pronome
aceita artigo e foi regido por um nome que exigiu a preposição “a”, que no caso trata-se da palavra “situações”. Por
fim, não houve crase na opção 5 porque “interesses” é uma palavra masculina, a qual crase não é permitido.

06 C Todas as opções são corretas, exceto [C], pois na primeira e segunda ocorrências, o “se” exerce função de índice de
indeterminação do sujeito, devendo permanecer no singular, e na terceira é partícula apassivadora, devendo concordar com o sujeito plural “casas” (vendem-se casas).

07 A A expressão “esbarrou em” poderia ser substituída por “foi de encontro a” e “defrontou-se com” sem que houvesse
perda do sentido original.

08 D A afirmativa 3 é incorreta, pois os parênteses da referência 3 não são usados com intenção de sintetizar o que foi
dito anteriormente, mas sim fazer um alerta jocoso sobre a necessidade de higiene corporal.

09 E A frase “Ótimo! O provedor do pão voltou!”, associada ao sorriso de felicidade estampado no rosto de Helga, sugere
que ela se alegra com o retorno do marido, pois ele é o responsável por prover a casa, como se afirma em [E].

10 B Em II, a colocação do acento grave confere caráter de locução adverbial de tempo à expressão “à noite”, alterando o
sentido da primeira frase em que o interlocutor afirma que passou a noite toda em casa da prima, para indicar o
período do dia em que realizou a ação. Nas frases contidas em I e III, não há alteração de sentido, na medida em
que a preposição “até” e o pronome possessivo “minha” apresentam flexibilidade quanto ao uso da crase.

11 A O verbo “recorrer” exige a preposição “a” e o termo “orientações” admite o artigo definido “as”, ocorrendo assim a
crase na primeira circunstância da frase. O fato de a palavra “espera” se apresentar antecedida pelo artigo “uma”
não permite a crase da preposição exigida pelo verbo “sujeitar”. O verbo “desanimar” é transitivo direto e tem como
núcleo do objeto a palavra “maioria”, acompanhada do seu adjunto “a”.

12 C A regência adequada do verbo “expor” exige o uso da preposição “a”, assim como o verbo “evitar”, no infinitivo pessoal, deve acompanhar o sujeito no plural, o que invalida as opções A e D. A locução verbal da oração subordinada
adverbial final (“para que se possa conter o avanço da epidemia”) deve concordar com o sujeito simples no singular,
o que invalida também a opção B. Em E, é inadequado, na linguagem formal, o uso do verbo “ter” com o sentido de
“haver”. Assim, a frase correta é a que se apresenta em C: “Diante da gravidade da situação e do risco a que nos
expomos, há a necessidade de se evitarem aglomerações de pessoas, para que se possa conter o avanço da epidemia”.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO - Professores Pacífico e Vitor
13 E

14 D
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15 B
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16 C

17 A

18 D

S
 30  S = 300, onde S é a soma das idades do 10 funcionários do
10
S x
 27  S – x = 243, onde “x” é a idade de Palmira. Como
grupo. Saindo Palmira do grupo, a nova média será
9
S = 300, então 300 – x = 243 x = 300 – 243 = 57 anos.

A Antes de Palmira ser excluída a média é:
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19 C Solução: Desconto Simples (Racional): N = A.(1 + i.t)  1200 = 1000. (1 + i.2,5) 1200 = 1000 + 2500.i 200 =
2500.i  i = 0,08 = 8% a.m.

20 D Solução: Juros simples
Calculemos, inicialmente, o tempo de aplicação:
março (de 10 a 31)
: 21 dias
abril
: 30 dias
maio
: 31 dias
junho
: 30 dias
julho
: 31 dias
agosto (até dias 25)
: 25 dias
total de dias
: 168 dias
Temos, então, os seguintes dados:
C = $ 25.000
i = 9% a.m. = 0,09 a.m.
t = 168 d =

168
m
30

Assim:
J=C.i.t
J = 25.000 . 0,09 .

168
30

J = $ 12.600

21 D Solução: Montante Simples

Para uma taxa nominal de 36% a.a., com capitalização mensal, a taxa mensal efetiva é:

im 

36%
a.m.=3% a.m.
12
n

Como: M = C . (1 + i) , ao final de um trimestre (3 meses) teremos:
10.900 = C . (1 + 0,03)3
10.900 = C . 1,092727
C = 9.975,04

22 E Solução: Juros Compostos

A taxa nominal é 40% a.a., com capitalização semestral. Como 1 ano tem 2 semestres, a taxa semestral efetiva
equivalente é:
is =

40%
a.s. = 20% a.s.
2

Devemos, então, calcular os juros na seguinte situação:
C = $10.000
i = 20% a.s.
n = 2a = 4s
M = C . (1 + i)

n

M = 10.000 . (1 + 0,2)4  S = 10.000 . 2,0736
M = 20.736
J = S – C  J = 20.736 – 10.000
J = 10.736
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23 E Resolução: planos de amortização
I. Verdadeiro. Esse sistema admite prestações constantes e periódicas ao longo de
todo o período de amortização.
II. A quota de amortização é de R$ 80.000,00/5 = R$ 16.000,00
.
MES

JUROS

AMORT

PREST

SALDO DEV

O

-

-

-

80 000

1

16 000

16 000

32 000

64 000

2

12 800

16 000

28 800

48 000

Portanto, a proposição II é verdadeira.
III. Verdadeiro. O Sistema de Amortização Constante é uma forma de pagamento de
empréstimos que se caracteriza pelo pagamento de juros mais a amortização, sendo a amortização constante, consequentemente os juros e as prestações diminuem.

24 E Resolução: equivalência de capitais compostos.
$1.275

0

1

2

X

X

1

2

0

Como o preço a prazo deve ser equivalente ao preço à vista, devemos escolher uma determinada data focal, e escrever a equação de equivalência. Lembrando que a juros compostos a data focal pode ser determinada segundo
nossa própria conveniência, obtendo-se sempre o mesmo resultado, optamos por escolher a “data focal 2”. Assim:

X + X . (1 + 0,04) = 1.275 . (1 + 0,04)

2

X + 1,04 . X = 1.275 . 1,0816
2,04 . X = 1.379,04
X = 676

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO - Professor Nelson Guerra
25 C O crime continua sendo inafiançável, não permitindo liberdade provisória. É interessante a leitura das demais alternativas para se conhecer as novidades introduzidas pela atual Lei.

26 B Com as regras introduzidas em 2012, há duas fórmulas para o cálculo do rendimento da caderneta de
poupança:
 Se Selic > 8,5% ao ano, nada muda: mantém-se TR + 0,5% ao mês.
 Caso contrário, a remuneração passa a ser TR + 70% da Selic.

27 C Houve intervenção no Banco BVA em outubro/2012, quando o banco não vinha conseguindo honrar os saques de
depósitos de seus clientes, com um “buraco” estimado de R$ 1,5 bilhão. No Banco Cruzeiro do Sul, a situação foi
mais séria, pois o BACEN descobriu fraude, o que levou à prisão pela Polícia Federal do ex-presidente da instituição, Índio da Costa, em 22/10/2012, por crimes financeiros.
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28 E De fato não ocorreu o que se informa na alternativa “E”, mas as demais alternativas estão presentes nos noticiários
de economia e finanças publicados nos últimos meses. Veja resumo de notícias sobre Atualidades do Mercado
Financeiro em nosso link www.cursosolon.com.br/bb.

29 C O paranaense Paulo Bernardo integrou o CMN durante o governo Lula, quando era ministro do Planejamento, pois o
representante do Ministério das Comunicações nunca pertenceu à equipe de conselheiros.

30 E A referida parceria com a Caixa não existe. As demais alternativas merecem ser relidas pois constituem notícias
recentes que deram evidência ao Banco do Brasil e à sua atuação no segmento bancário.

CULTURA ORGANIZACIONAL, ATENDIMENTO e TÉCNICAS DE VENDA
Professores Beto Mansur, Luiz Nelson e Ivo
31 A a cultura mostra-se como contínua e dinâmica, se transformando diante dos contatos que os indivíduos têm com
outros indivíduos ou grupos e, com isto, expandindo seu acervo cultural de geração em geração, por épocas de
grande desenvolvimento ou de atraso em certa cultura.

32 D São elementos característicos da adhocracia a flexibilidade dos funcionários no processo produtivo, estrutura horizontal da organização e uso de equipes multidisciplinares para realização de objetivos e metas.

33 B O que é natural como comportamento ético é que a profissão esteja a serviço do bem-estar social, quer pelos indivíduos, quer da organização, de modo indiscriminado.

34 E É a única teoria que se baseia na justiça nos relacionamentos de trabalho.
35 A É a resposta que se encaixa perfeitamente no ato de atender excelentemente o cliente.
36 A A resposta contém as três afirmações corretas.
37 E De acordo com o artigo 3º do CDC pode-se conceituar fornecedor como : "in verbis"
" Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista."
Desta forma, erradas as afirmativas "I e III", que, respectivamente, exclui os entes despersonalizados, e inclui a
relação ao trabalhista como serviço abrangido pelo CDC. No que tange a afirmativa "IV", a mesma se encontra
correta visto que o CDC amplia o conceito de consumidor do artigo 2º , com a inserção do consumidor por equiparação, nos moldes do artigo 29 do CDC.

38 B Estamos diante de um caso de uma contratação que ocorre fora do estabelecimento comercial, situação, que o
artigo 49 do CDC, preceitua a possibilidade do consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de
sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço.
Desta forma, o prazo inicial para desistir da contratação começa no dia 19 de março, tendo o consumidor o prazo de
7 dias para desistir.
é necessário esclarecer que as regras do Código de conduta da Alta Administração, abrange os
39 D Primeiramente
presidente de Empresa publica, nos moldes expressos no artigo 2, inciso III. No que tange a conduta Caio esta em
desacordo com o art. 12 do Código de Conduta da Alta administração Federal, que veda a autoridade pública opinar
publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública federal.
Desta forma, estando Caio em exercício, sua penalidade será tipifica no artigo 17, I, na qual preceitua a sanção de
advertência.
acordo com o item 1.5 do código de ética do BB, e necessário assegurar o sigilo das informação dos clientes,
40 A De
todavia existem as ressalvas previstas na legislação. Desta forma as restrições de informações não são absolutas.
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DOMÍNIO PRODUTIVO DA INFORMÁTICA – Professora Elaine
41 E A) CLOCKS - O termo (no singular) - clock - deve ser relacionado ao microprocessador ou CPU, referindo-se ao
relógio interno de processamento do equipamento. O clock é "a velocidade" da CPU e sua unidade de medida é o
hertz - hz;
B) BOOTS - O termo (no singular) - boot - deve ser entendido como o carregamento do sistema operacional para a
memória RAM. Em termos super simples, o boot é a inicialização do computador para seu funcionamento básico;
C) BIOS - É o software encarregado de reconhecer os hardware instalados, dar Boot (carga do sistema operacional)
e fornecer informações básicas para o funcionamento do computador.
D) CMOS - Utilizado para armazenar os dados configurados no setup.
E) SLOTS - São conexões responsáveis por expandir a capacidade da placa mãe, conectando placas (placas de
som, vídeo, rede etc) que podem atribuir novas funções ou melhorar as existentes. Podemos citar os slots PCI, ISA,
AGP e um dos mais atuais o PCI-Express.
Cookie – Mensagem enviada ao browser por um servidor Web. Normalmente, esta mensagem é gravada no
42 E A)
micro cliente como um arquivo de texto. Sempre que o cliente volta a acessar aquele site, a mensagem é reenviada
ao servidor. O objetivo do cookie é identificar o usuário e, por exemplo, exibir páginas personalizadas. Para isso, o
usuário precisa ter fornecido informações pessoais numa visita anterior ao site.
B) Proxy – É um software que armazena dados em forma de cache em redes de computadores. Por exemplo, no
caso de um HTTP caching proxy, o cliente requisita um documento na Internet e o proxy procura pelo documento em
seu cache. Se encontrado, o documento é retornado imediatamente. Senão, o proxy busca o documento no servidor
remoto, entrega-o ao cliente e salva uma cópia no seu cache.
C) Telnet – Ferramenta utilizada para estabelecer comunicação com outras máquinas em outros lugares. Quando é
estabelecida a conexão via Telnet, você está no computador remoto, ou seja, é como se você estivesse usando o
computador no lugar onde ele está instalado. Permite uma conexão pura e simples entre duas máquinas, sem interface gráfica.
D) Winsock – É o conjunto de bibliotecas que possibilitam a comunicação TCP/IP do Windows.
E) Firewall – É o Firewall que estabelece filtros, criando uma barreira de proteção contra as invasões. Combinação
de hardware e software cujo papel é o de filtrar o trânsito de informações entre redes fechadas (como as de uma
empresa) e a Internet. Impede que usuários não autorizados entrem nesta rede interna, via Internet, ou que dados de
um sistema caiam na Internet, sem prévia autorização. Usa sistemas de monitoração que analisa tudo o que entra e
sai do servidor e outros protocolos de segurança.

43 D Cobrança sobre a extensão padrão do Editor de Texto Writer.

A) .ODP – Extensão do Impress.
B) .ODS – Extensão do Calc.
C) .XML – A linguagem XML é definida como o formato universal para dados estruturados na Web.
D) .ODT – Extensão do Writer.
E) .XLS – Extensão do Excel.

Não-repúdio - garantia de que o emissor de uma mensagem ou a pessoa que executou determinada transação
44 B A)
de forma eletrônica não poderá posteriormente negar sua autoria.
B) Integridade - garantia de que as informações trocadas nas transações eletrônicas não foram alteradas no caminho que percorreram.
C) Autenticidade - garantia de identificação das pessoas ou organizações envolvidas na comunicação.
D) Disponibilidade - garantia de que os sistemas estarão disponíveis quando necessário.
E) Confidencialidade - garantia de que somente as pessoas ou organizações envolvidas na comunicação possam ler e utilizar as informações transmitidas de forma eletrônica pela rede.

45 C Ao copiar B3 não será copiado o número 18 e sim a fórmula $A$1*$B1 - A$2*B2.
Será copiado do B3 para D4 ou seja
coluna B para D, pulará 2 colunas
linha 3 para 4, pulará 1 linha
Isso significa que se a fórmula não tiver travas deverá mudar 2 colunas e 1 linha de posição.
Analisando: =$A$1*$B1 - A$2*B2
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$A$1 - Coluna e linha estão travadas nada será alterado.
$B1 - Coluna travada, muda-se apenas de linha de $B1 para $B2.
A$2 - Coluna liberada, mas a linha está travada, muda-se de coluna A$2 para C$2, lembrando que deverão ser alteradas 2 posições de coluna.
B2 - Colunas e linhas sofrerão alterações B2 para D3, lembrando que coluna sofrerá mudança de 2 posições e linha
de 1 posição.
Resultando em $A$1*$B2-C$2*D3 ou seja 6*4 – 4*2 = 16.
que são muitos Menus a serem estudados principalmente a dificuldade de associá-los com Word e Writer, mas
46 D Sei
lembrem que no edital está bem claro a cobrança do Menu Ferramentas – Ortografia e Gramática, se for por eliminação ficará apenas a questão D com esta opção.
Igualmente se cobrarem sobre o Menu Exibir – por lógica o correto é ter alternativa do Exibir – Cabeçalho e Rodapé
como resposta certa, já que está opção também faz parte do Edital.
Observe as duas telas do Menu Ferramentas, as duas possuem: Ortografia e gramática, Idioma e Autocorreção.
Menu Ferramentas
Word

Writer

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS – Professor Nelson Guerra
COMENTÁRIO DO PROFESSOR: Assim como ocorre nas provas oficiais da FCC, as questões de conhecimentos bancários deste Simulado contemplam quase que uniformemente todos os itens do conteúdo programático do edital.
Em relação ao formato dos enunciados e alternativas, também segue o modelo do da organizadora, talvez com textos
um pouco mais extensos. Se houve falha no nível das questões, acreditamos que o deste Simulado esteja levemente
mais complexo que o nível das provas oficiais da FCC.
Estão corretas as afirmações II e III. O fundo de investimento não possui nem precisa possuir as garantias do FGC,

47 B pois se trata de prestação de serviço profissional do banco administrador do fundo, não havendo prejuízo do investidor cotista no caso da insolvência do banco prestador do serviço. O item IV também está errado pois as vantagens
do investidor em títulos de capitalização se verifica no longo prazo, quando mais próxima a data do resgate corresponder ao prazo de vencimento do título, pois há uma penalização para saques antes do prazo de vencimento. É
bom reler os textos dos itens corretos (II e III) pois eles dizem por si.
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48 B É OBRIGATÓRIO que os bancos (públicos e privados) invistam no crédito rural o mínimo de 25% dos volumes médios dos depósitos à vista e outros recursos obrigatórios. Caso prefiram, podem destinar esses recursos ao Banco do
Brasil, através do DIR (Depósito Interfinanceiro Rural), para que este invista no segmento rural do país.

49 E É mais produtivo comentar e corrigir as alternativas erradas: A)A guarda dos ativos é de responsabilidade do custodiante do fundo. B)A negociação dos ativos ocorre por conta dos gestores do fundo e seguem a política de investimento constante no prospecto, e não no regulamento. C)A auditoria, que é anual, é de responsabilidade de auditor
independente a ser contratado pelo administrador do fundo. D)Cabe à CVM fiscalizar a negociação de ativos nas
bolsas de valores e de futuros.

50 C As instituições financeiras, mesmo quando são sociedades anônimas, estão impedidas pela legislação de emitir
debêntures. As demais alternativas estão corretas.

51 E 51 E – As ações são títulos de renda variável, não possuindo data de vencimento. As ações existem enquanto existir
a companhia que a emitiu. Além disso, o investidor (acionista) poderá vendê-la a qualquer tempo, realizando assim
seu lucro ou prejuízo na operação. Saiba mais sobre esse e outros temas com os resumos disponíveis no link
www.CursoSolon.com.br/bb.

52 A Corretos os itens I e III. Em relação à operação de US$ 10.000,00, o item I caracteriza o que se chama de “câmbio

negro”. O item II está errado porque a lógica de mercado vai indicar que o BACEN precisa VENDER (e não comprar)
moeda estrangeira em grande escala para aumentar a oferta dessa moeda e, assim, forçar a queda de seu preço. O
item III é conceitual, não carecendo comentários. Para corrigir o item IV, Banco do Brasil deve ser trocado por
BACEN.

53 C Dentre as alternativas apresentadas, somente a C poderá ser aplicada. Como a moeda estrangeira não pode ser

utilizada em negócios pessoais no Brasil, outra solução seria Mariana utilizar a sobra do dinheiro para uso em sua
próxima viagem internacional.

54 B Vamos aproveitar o momento para esclarecer o significado da última palavra do texto apresentado no enunciado.
Sem garantia real, todo crédito é QUIROGRAFÁRIO. Portanto, quirografário é um crédito simples, sem qualquer
vantagem, ao lado de créditos preferenciais. Por conseguinte, os preferenciais (com garantia real) receberão primeiro.

55 B São falsas as três primeiras afirmações. Na fiança (primeira afirmação), o fiador tem em seu favor o benefício de

ordem, ou seja, o credor deve executar primeiramente o devedor ou devedores, ao contrário do que ocorre no aval
(segunda afirmação), quando o avalista pode ser cobrado simultaneamente com o devedor. Outro erro da segunda
afirmação é relacional contrato com aval (aval se aplica a títulos de crédito). Seja como for, nos dois casos – aval em
títulos de crédito e fiança em contratos – é necessária a assinatura do cônjuge ou convivente para validação da garantia (terceira afirmação).

56 D O devedor fiduciante é fiel depositário e usuário do bem, e somente passará a ter o domínio pleno do bem após a
regular liquidação da obrigação contratada.

57 C A contribuição das instituições é MENSAL, no valor correspondente a 0,0125% do montante dos saldos das contas
cobertas pela garantia. O limite garantido por cliente é de até R$ 70.000,00 (por isso a alternativa C está correta). O
FGC não é um órgão público, mas uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito
privado, não podendo ser participante as Cooperativas do Crédito, em razão de sua característica institucional.

58 B 58 B – Na qualidade de autoridade maior do Sistema Financeiro Nacional, é função do CMN estabelecer as diretrizes
da política econômica do país, aí incluídas as regras para controle da moeda e sua eventual (des)valorização. Veja
dicas e resumos desse e de outros assuntos no link www.CursoSolon.com.br/bb.

59 E Ao Conselho Monetário Nacional compete REGULAR a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras. Ao BACEN compete EXERCER a fiscalização dessas instituições. O BB executa, em nome do
BACEN, a compensação de cheques e outros papéis.

60 B É objetivo do COPOM implementar a política monetária (mas não tributária) do país, utilizando-se, para isso, do que
consta nas demais alternativas desta questão (vale a pena reler).

REDAÇÃO: Planilha para você efetuar a correção: veja a seguir 

 

 Você discorda do gabarito?
Então envie seu recurso, devidamente fundamentado, para
secretaria@cursosolon.com.br
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REDAÇÃO - Planilha de Autocorreção



A prova de Redação é eliminatória, mas não é classificatória, o que significa que
ela não influencia a posição ou a ordem dos candidatos aprovados.
O importante é passar na prova de Redação (acerto mínimo de 50%), não importa
com qual nota, pois a classificação não muda.
Use essa planilha para classificar sua redação.
Sua redação precisa enquadrar-se no nível BOM ou ÓTIMO.
NÍVEIS

INSUFICIENTE
(de 0 a 24 pontos)


REGULAR
(de 25 a 49 pontos)


BOM
(de 50 a 75 pontos)


ÓTIMO
(de 76 a 100 pontos)

AVALIE CARACTERÍSTICAS
[__] Aborda o tema superficialmente.
[__] Apresenta mais fatos que argumentos.
[__] Opina pouco.
[__] Nível baixo de informatividade.
[__] Problemas frequentes relacionados à coerência, coesão, ortografia, pontuação.
[__] A opinião aparece em mais de um momento.
[__] Um pouco mais de argumentos.
[__] Argumentos ainda frágeis, superficiais.
[__] Argumentos de consenso, altamente previsíveis.
[__] Nenhuma sofisticação na apresentação das ideias.
[__] Nível baixo de informatividade.
[__] Problemas frequentes relacionados à coerência, coesão, ortografia, pontuação.
[__] Argumentos mais consistentes.
[__] Argumentos satisfatórios, mas previsíveis.
[__] Um pouco mais de organização e sofisticação na apresentação das ideias.
[__] Traz exemplos e articula-os com os argumentos.
[__] Nível médio de informatividade.
[__] Problemas de coerência, coesão, ortografia e pontuação menos frequentes ou ausentes.
[__] Argumentos que demonstram maior criticidade.
[__] Surpreende o leitor com exemplos e argumentos menos previsíveis.
[__] Ideias muito bem organizadas.
[__] Traz exemplos, articula-os com os argumentos de modo mais adequado.
[__] Nível alto de informatividade.
[__] Continuidade, progressão e boa articulação entre as ideias, entre os parágrafos.
[__] Pouco ou nenhum problema relacionado à coerência, coesão, ortografia e pontuação.

É isso aí!

É

É
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