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01.
É possível inferir do texto que

PROVA P1
CONHECIMENTOS BÁSICOS

a) todos os economistas brasileiros consideram o Brasil
um país que possui a maior taxa de juros reais do
mundo.
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b) a China possui a menor taxa de juros reais do mundo
e, por esse motivo, em termos econômicos, é o país
que mais vem se destacando economicamente.
c) entende-se por taxa de juros reais a Selic acrescida da
inflação projetada para os próximos 12 meses.
d) existe um lado positivo dos juros altos – a aplicação
monetária nacional e a estrangeira – em detrimento da
insegurança das empresas nacionais quanto a tomar
empréstimos para expansão.

Atenção: As primeiras questões referem-se ao texto
que segue:

COPOM sobe juros a 9,5%;
Taxa real é a mais alta do mundo

e) o Banco Central é o órgão do governo responsável por
definir as taxas de juros no País.

O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira aumentar a taxa básica de
juros (a Selic) em 0,75 ponto percentual, indo de 8,75%
para 9,5% ao ano.

02.
Quanto ao emprego dos pronomes no texto, assinale
a correta:

A taxa de juros não mudava havia oito meses. Estava em
8,75% desde julho do ano passado. Foi também o primeiro aumento da taxa em 19 meses, desde setembro de
2008, quando ela subiu de 13% para 13,75%. Depois
disso, a Selic foi baixando ou ficando estacionada.

a) Na linha 1 o emprego do pronome ‗nesta‘ remete à
ideia de um tempo passado que pode ser inferido, por
exemplo, em semanas.
b) Na linha 7, o pronome demonstrativo ‗disso‘ resgata o
substantivo ‗meses‘.

Segundo levantamento do economista Jason Vieira, da
consultoria UpTrend, o Brasil é o país com a maior taxa
de juros reais do mundo (4,5%), entre as nações com
participação relevante na economia global. Em seguida,
vêm a Indonésia (3%) e a China (2,8%). A menor taxa
real, entre os 40 países da lista, é a da Índia, com -9,7%.
Os EUA têm uma taxa real de -2,1% e ocupam o 34º lugar
no ranking.

c) Na linha 19, o pronome pessoal ‗eles‘ refere-se a ‗preços‘, substantivo que encerra as informações contidas
no § 5.
d) Na linha 21, o pronome relativo ‗que‘ resgata, ao mesmo tempo, os substantivos ‗investidores‘ e ‗estrangeiros‘.

A taxa de juros reais representa a Selic, descontando-se a
inflação projetada para os próximos 12 meses.

e) Na linha 19, o pronome demonstrativo ‗isso‘ retoma
toda a informação no período anterior ao referido pronome.

Os juros são usados como política monetária pelo governo para conter a inflação. Com juros altos, as prestações
ficam mais caras e as pessoas compram menos, o que
restringe o aumento dos preços.

03.
Quanto aos aspectos gramaticais do texto, assinale a
correta:

Um aspecto positivo dos juros altos é que eles remuneram melhor as aplicações. Isso é bom para os investidores brasileiros e também para os estrangeiros, que procuram o país.

a) No primeiro parágrafo do texto a locução ‗nesta quartafeira‘ deveria vir obrigatoriamente entre vírgulas.
b) No trecho: ―Em seguida, vêm a Indonésia (3%) e a
China (2,8%).‖, o verbo em destaque se encontra no
plural por concordar com seus sujeitos pospostos – Indonésia e China.

Por outro lado, os juros altos prejudicam as empresas,
que ficam mais cuidadosas para tomar empréstimos e
fazer expansões. Por causa disso, o emprego também
não cresce tanto. É em razão desse efeito que os empresários reclamam contra os juros altos.

c) No trecho: ―A taxa de juros não mudava havia oito
meses.‖, a forma verbal em destaque poderia ser substituída, sem prejuízo à norma culta, por ‗haviam‘.

Quem decide os juros:
O Copom foi instituído em junho de 1996 para cumprir as
diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros.

d) No trecho: ―Por outro lado, os juros altos prejudicam as
empresas, que ficam mais cuidadosas para tomar
empréstimos e fazer expansões.‖, os adjetivos em destaque encontram-se no masculino plural por concordarem, respectivamente, com os substantivos ‗juros‘ e
‗empresas‘.

O colegiado é composto pelo presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e os diretores de Política Monetária, Política Econômica, Estudos Especiais, Assuntos
Internacionais, Normas e Organização do Sistema Financeiro, Fiscalização, Liquidações e Desestatização, e Administração.

e) No trecho, a passiva: ―O Copom foi instituído em junho
de 1996‖ pode ser reescrita, sem prejuízo gramatical,
pela forma: ‗Instituíram-se o Copom‘.

(Folha de S.Paulo, 28/04/2010)
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c) O uso do futuro do pretérito em ―fariam‖ (linha 8) e
―seria‖ (linha 10) indica que as características associadas a esses verbos constituem conceitos que a autora
do texto não pretende que sejam tomados como seus.

Texto para as próximas três questões
1
4
7
10
13
16
19
22
25

Na cultura ocidental, a sociedade, em todos os
níveis, é sempre pensada com base nas relações
de governo, ou seja, sob o pressuposto de um
corpo social dividido entre uma elite que governa e
uma massa que é governada. Desde a Grécia
Clássica, o ocidente sempre tomou a divisão social
entre governantes e governados como essência da
sociedade. A divisão e a desigualdade fariam parte
da estrutura ontológica de qualquer sociedade e a
dominação política lhe seria consubstancial. Era
assim que os europeus que aqui passaram ou se
estabeleceram, nos séculos XVI, XVII e XVIII, significavam a sociedade. Para eles, a ausência de uma
máquina governamental e mesmo a ausência de
um princípio de governo nas sociedades indígenas
despontavam como uma diferença notável em
relação ao que concebiam como sociedade organizada. Como interpretar a alteridade organizacional
que se apresentava diante de olhos obnubilados
pelo princípio da divisão? Ou aceitavam que a
divisão não era inerente à sociedade e passavam a
desconfiar de suas lentes e a desnaturalizar seu
ponto de vista, ou decidiam que um agrupamento
indiviso, com chefe que não manda e povo que não
obedece, não pode ser uma sociedade. Logicamente, foi a segunda interpretação que vingou.

d) Na linha 21, apesar de a presença da preposição depois de ―inerente‖ e de ―passavam‖ ser exigida, respectivamente, pelo adjetivo e pelo verbo, o sinal indicativo de crase presente em ―à sociedade‖ poderia
também ser usado em ―a desconfiar‖.
e) Como a vírgula depois de ―obedece‖ (linha 25) é de uso
opcional, sua retirada não provocaria erro gramatical
nem alteraria as ideias expressas no período em que
ocorre.

06.
Apesar da alteração nas relações de sentido, preservam-se a coerência entre os argumentos e a correção
gramatical do texto ao se substituir:
a) ―de um‖ (linha 3) por que um.
b) ―lhe seria‖ (linha 10) por seria-lhe.
c) ―Era assim‖ (linhas 10-11) por Assim.
d) ―concebiam‖ (linha 17) por se concebia.
e) ―pode‖ (linha 25) por possa.

Maria Inês P. Cox. A noção de etnocídio: para pensar a questão
do silenciamento das línguas indígenas no Brasil. In: Polifonia, v.
12, n.º 1. Cuiabá: EdFMT, 2006, p. 70-1 (com adaptações).

Texto para as próximas três questões
1

04.
Ao explicitar a circunstância expressa por “Na cultura
ocidental” (linha 1), a autora exclui da caracterização
de sociedade que descreve:

4
7

a) A divisão ―entre uma elite que governa e uma massa
que é governada‖ (linhas 4-5).

10

b) A tradição herdada da ―Grécia Clássica‖ (linhas 5-6).
c) A ―divisão e a desigualdade‖ (linha 8) consubstanciadas
na ―dominação política‖ (linha 10).

13

d) As ―sociedades indígenas‖ (linha 15) que apresentam
―alteridade organizacional‖ (linha 18).

16

e) O ―princípio da divisão‖ (linha 20) como algo inerente à
―máquina governamental‖ (linha 14).

19

05.
Assinale a opção correta a respeito das estruturas
linguísticas e da organização das ideias do texto.

22

a) O uso da estrutura sintática de voz passiva em ―é sempre pensada‖ (linha 2) indica que o verbo pensar está
sendo usado com as mesmas relações sintáticas estabelecidas pela acepção usada em ―pensamos sobre
a sociedade‖.

25

b) Na linha 3, a expressão ―ou seja‖ marca, na organização do texto, mudança da direção argumentativa, fazendo uma ressalva acerca de um argumento que,
mesmo que abrangente, não se aplica ―sempre‖.

31
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É preciso partir da vida. Mas não vida em geral, e
sim da vida hoje, no contexto contemporâneo, frente a duas tendências contrapostas que nos obrigam
a repensar esse termo tão antigo e a cada dia mais
invocado. A primeira dessas tendências pode ser
formulada como segue: o poder tomou de assalto a
vida. Isto é, o poder penetrou todas as esferas da
existência, e as mobilizou, e as pôs para trabalhar
em proveito próprio. Desde os genes, o corpo, a
afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade, tudo isso foi violado e invadido, imobilizado e colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Os poderes
operam de maneira imanente — não mais de fora
nem de cima, mas como que por dentro, incorporando, integralizando, monitorando, investindo de
maneira antecipatória até mesmo os possíveis que
se vão engendrando, colonizando o futuro.
É onde intervém o segundo eixo que eu gostaria de
evocar. Resumo este eixo da seguinte maneira:
quando parece que ―está tudo dominado‖, no extremo da linha se insinua uma reviravolta que ressignifica a própria dominação. Aquilo que parecia
submetido, subsumido, controlado, dominado, ―a
vida‖, revela no processo mesmo de expropriação
sua positividade indomável e primeira. As forças
vivas presentes na rede social deixam assim de ser
reservas passivas à mercê de um monstro insaciável, para se tornarem positividade imanente e expansiva que os poderes se esforçam em regular,
modular ou controlar.

Peter Pál Pelbart. A colonização do futuro. In: Filosofia Especial,
ano II, n.º 8, p. 47-8 (com adaptações).
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07.
Assinale a opção correta a respeito das relações de
coesão do texto.

Texto para a questão a seguir
1

a) A expressão ―esse termo‖ (linha 4) retoma a ideia anteriormente expressa por ―contexto‖ (linha 2), que terá
suas características contemporâneas explicitadas no
período final do texto, iniciado por ―As forças vivas‖ (linhas 26-27).

4
7

b) Os termos ―A primeira dessas tendências‖ (linha 5) e ―o
segundo eixo‖ (linha 20) retomam a ideia de ―duas tendências contrapostas‖ (linha 3), que são, respectivamente, resumidas por o poder toma de assalto a vida e
uma reviravolta ressignifica a dominação.

10
13

c) O termo ―tudo isso‖ (linha 11) resume e retoma a argumentação desde o início do texto, e sua presença reforça a ideia de que é ―preciso partir da vida‖ (linha 1).

16

O enfoque histórico-cultural do desenvolvimento
humano considera que os processos psicológicos
especificamente humanos se formam e se desenvolvem em função das condições sociais da vida,
especificamente com base nas inter-relações que o
indivíduo estabelece com os outros seres sociais e
com os objetos produzidos culturalmente.
Nessa perspectiva, a subjetividade, como segmento
do real caracterizado por processos complexos de
significação e de sentido, vai-se construindo e desenvolvendo em função dessa intrincada rede de
interações. É um processo complexo, no qual o
social (em seu sentido mais amplo) participa da
construção de um segmento de um real qualitativamente diferente (o subjetivo) e este, por sua vez,
participa da transformação dos elementos que lhe
deram origem.

d) O desenvolvimento do texto permite subentender que a
expressão ―forças vivas‖ (linhas 26-27) constitui uma
outra forma de se referir a ―poderes‖ (linha 13).

IDEM, IBIDEM.

e) O pronome ―Aquilo‖ (linha 23) desempenha, na construção da textualidade, a função de retomar as ideias
que compõem ―o segundo eixo‖ (linha 19).

10.
Assinale a opção correta acerca do texto.

08.
Infere-se da argumentação do texto que:
I. Pensar a ―vida hoje‖ (linha 2) significa considerar sua
relação com o poder, que tenta regulá-la e controlá-la.

b) O termo ―Nessa perspectiva‖ (linha 8) restringe, na
argumentação, a interpretação dos ―processos psicológicos‖ (linha 2), considerados propriedade especificamente dos humanos.

II. As ―esferas da existência‖ (linha 8) tomadas pelo ―poder‖ (linha 5) transformam-se em ―poderes‖ (linha 13)
que passam a monitorar e colonizar o futuro.

c) Na linha 11, o adjetivo ―intrincada‖ se aplica a ―rede de
interações‖ porque esta se constitui na complexidade
do plano psicológico.

III. O poder não é apenas um ―monstro insaciável‖ (linhas
28-29) porque a própria vida se torna positividade que
lhe opõe resistência.

d) Por inserirem informações adicionais que explicam
termos anteriores, as expressões usadas entre parênteses, nas linhas 13 e 15, poderiam, também, vir expressas entre vírgulas.

a) O ―desenvolvimento humano‖ (linhas 1-2), por ser de
natureza histórico-cultural, deve ser explicado nessa
perspectiva, o que exclui outros enfoques.

Assinale a opção correta.

e) O pronome ―este‖ (linha 15) retoma, no desenvolvimento do texto, a ideia de ―processo complexo‖ (linha 17),
para torná-lo agente de novas transformações.

a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas o item III está certo.

11.
Nos tempos de altos índices inflacionários, um cliente
do Banco X dispunha de R$ 30.000,00. Prevendo mais
um pacote econômico do governo, no qual ocorreria
confisco de dinheiro em alguns setores ligados ao
ganho de capital, resolveu diminuir suas prováveis
perdas aplicando seu dinheiro em diferentes operações: 2/5 deste em ouro, cujo rendimento esperado é
de 7% am; 1/4 deste em caderneta de poupança, cujo
rendimento previsto é de 8% am; e o restante em aplicações a curto prazo, cujos rendimentos previstos
são de 8,5%am. Qual o valor total do juro simples que
essa pessoa irá ganhar depois de 2 meses, caso não
haja confisco?

d) Apenas os itens I e III estão certos.
e) Apenas os itens II e III estão certos.

09.
A coerência e a correção gramatical do texto serão
preservadas caso se proceda:
a) à inserção do sinal indicativo de crase em ―a duas‖
(linha 3).
b) à substituição do sinal de dois-pontos depois de ―segue‖ (linha 6) e depois de ―maneira‖ (linha 20) por vírgulas.
c) à retirada do pronome ―se‖ do trecho ―se insinua uma
reviravolta‖ (linha 22).

a) R$ 3.500,00

d) à inserção do pronome se com o verbo ―revela‖ (linha
25), escrevendo revela-se ou se revela.

c) R$ 6.832,00

e) à substituição de ―tornarem‖ (linha 29) por tornar.

e) R$ 5.345,00
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b) R$ 68.000,00

12.
Uma pessoa deve no Banco Sólon S.A. os seguintes
valores: R$ 30.000,00 com vencimento hoje, R$
50.000,00 com vencimento para 30 dias e R$ 70.000,00
com vencimento em 60 dias. No entanto, sentindo que
não poderá pagar essas quantias nas datas previstas,
propõe ao gerente do banco o pagamento total da
dívida, em uma só vez, daqui a 90 dias. Qual o valor
desse pagamento único, se foi usada para essa transação a taxa simples racional de 15% a.m. e data focal
90?

c) R$ 55.000,00
d) R$ 50.000,00
e) R$ 73.000,00

a) R$ 200.000,00

16.
Qual a taxa simples a ser aplicada, num desconto por
dentro, 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?

b) R$ 189.000,00

a) 8% ao ano

c) R$ 156.000,00

b) 10% ao mês

d) R$ 198.000,00

c) 8% ao mês

e) R$ 210.000,00

d) 10% ao ano
e) 7% ao mês

13.
Dois títulos adquiridos no mercado financeiro, A e B,
no valor de R$ 59.280,00, para 6 meses e de R$
120.000,00 para 12 meses, respectivamente, vão ser
substituídos por outros dois: C, no valor de R$
98.800,00 para 9 meses e X num valor desconhecido
para 18 meses, respectivamente. Encontre esse valor
desconhecido, sabendo que a operação será realizada
à taxa de desconto comercial simples de 8% a.m., na
data focal 12.

17.
Uma máquina tem o preço de $ 2.000.000,00, podendo
ser financiada com 10% de entrada e o restante em
prestações trimestrais, iguais e sucessivas. Sabendose que a financeira cobra juros compostos de 28%
a.a., capitalizados trimestralmente, e que o comprador
está pagando $ 205.821,00 por trimestre, a última
prestação vencerá em:
a) 3 anos e 2 meses

a) R$ 80.000,00

b) 3 anos e 6 meses

b) R$ 150.000,00

c) 3 anos e 9 meses

c) R$ 200.000,00

d) 4 anos

d) R$ 230.000,00

e) 4 anos e 3 meses

e) R$ 180.000,00

18.
Para um investimento em título público, o adquirente
aplicou um capital de R$ 50.000,00, a juros compostos
com capitalização trimestral, que produziu o montante
de R$ 60.775,31 ao fim de um ano. Calcule a taxa nominal anual do investimento, com aproximação de
uma casa decimal.

14.
O Sr.Cursolino aplicou certa quantia no Banco Fictício
que lhe remunerou, nos 4 primeiros meses, à taxa
composta de 8% a.m. e, nos 3 meses seguintes, à taxa
com de 15% a.m. No final dos 7 meses de aplicação,
retirou o montante de R$ 20.691,34. Qual era o capital
inicial do Sr.Cursolino?

a) 5,0%

a) R$ 5.000,00
b) R$ 10.000,00

b) 5,4%

c) R$ 15.000,00

c) 20,0%

d) R$ 20.000,00
d) 21,6%

e) R$ 12.000,00

e) 30,4%
15.
Uma pessoa deve na Caixa Econômica dois títulos: R$
100.000,00 para pagamento imediato e R$ 70.000,00
para pagamento em 6 meses. Por lhe ser conveniente,
o devedor propõe à Caixa a substituição da dívida por
um pagamento de R$ 150.000,00 em 3 meses e o
saldo restante em 9 meses. Qual o valor do saldo
restante (aproximado) se a Caixa realiza essa operação a 10% a.m., sob o critério de desconto racional
composto?

19.
A palavra Ética é originada do grego ethos, que significa modo de ser, caráter. Através do latim mos (ou no
plural mores), que significa costumes, derivou-se a
palavra moral. Em Filosofia, Ética significa o que é
bom para o indivíduo e para a sociedade, e seu estudo contribui para estabelecer a natureza de deveres
no relacionamento indivíduo-sociedade.

a) R$ 63.000,00
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d) 1 – 2 – 2 – 3

O Código de Ética, estabelecido em muitas grandes
empresas, é um documento de texto com diversas
diretrizes que orientam as pessoas quanto às suas
posturas e atitudes ideais, moralmente aceitas ou
toleradas pela sociedade com um todo, enquadrando
os participantes a uma conduta politicamente correta
com os anseios da sociedade em relação à empresa
ou classe profissional.

e) 2 – 3 – 1 – 1

21.
A palavra ABUSIVA aparece muitas vezes do Código
de Defesa do Consumidor. Um exemplo é “cláusula
abusiva”. As cláusulas abusivas são aquelas que
geram desvantagem ou prejuízo para o consumidor,
em benefício do fornecedor. Essas cláusulas são
nulas. O consumidor pode requerer ao juiz que cancele essas cláusulas do contrato.

O Código de Ética da Caixa Econômica Federal elege
cinco valores como sendo fundamentais em sua atuação junto à clientela e à comunidade, os quais se
encontram representados em qual das alternativas
abaixo?

Entretanto, não são necessariamente abusivas as
cláusulas que:

a) Compromisso, Honestidade, Respeito, Responsabilidade, Transparência.

a) possam elevar a responsabilidade do fornecedor, no
caso de dano ao consumidor.

b) Atitude, Honestidade, Compromisso, Benevolência,
Responsabilidade.
c) Responsabilidade, Solidez, Respeito, Transparência,
Honestidade.

b) proíbam o consumidor de devolver o produto ou receber o dinheiro de volta quando o produto ou o serviço
não forem de boa qualidade.

d) Transparência, Vontade, Cordialidade, Responsabilidade, Compromisso.

c) obriguem somente o consumidor a apresentar prova,
no caso de um processo judicial.

e) Respeito, Compromisso, Transparência, Conduta,
Representação,

d) proíbam o consumidor de recorrer diretamente à Justiça sem antes recorrer ao fornecedor.
e) coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

20.
Os estudos que levam em conta a sociedade e a economia apontam que a evolução comercial construiu,
com o passar do tempo, enfraquecimento do consumidor e fortalecimento do fornecedor de produtos e
serviços. Até porque os comerciantes, prestadores de
serviços e demais fornecedores têm maior poder organizacional do que o consumidor.

22.
As instituições financeiras devem envidar esforços
para criar em suas dependências condições de acessibilidade para portadores de deficiência física ou
com mobilidade reduzida, na forma da Lei 10098/2000
e do Decreto 5296 que a regulamenta.

Como resposta em favor do consumidor, legislações
no mundo todo estão sendo criadas de modo a equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor , ou simplesmente CDC, nasceu pela Lei 8078, de 11/09/1990.

Relativamente à acessibilidade, correlacione os itens
numerados abaixo com os tipos de barreiras apresentados a seguir:

Preencha as lacunas abaixo com a numeração apresentada a seguir:

2. Entraves ou obstáculos existentes nas vias públicas ou
nos espaços de uso público.

(

) Apresentar ao cliente vantagens que o produto não
possui.

3. Entraves ou obstáculos que dificulte a recepção de
informações por intermédio de dispositivos.

(

) Empurrar produto ao cliente através de ―venda casada‖.

X. Barreiras urbanísticas

(

) Aproveitar-se da fragilidade do freguês em razão de
sua idade ou do baixo nível educacional.

(

1. Entraves ou obstáculos no entorno e interior de lugares
fechados de uso público e coletivo.

Y. Barreiras nas edificações
Z. Barreiras nas comunicações
a) 1X – 2Y – 3Z

) Apresentar informação de produtos que incitem a
violência.

b) 1Y – 2X – 3Z

1 – Publicidade enganosa

c) 1Z – 2X – 3Y

2 – Publicidade abusiva

d) 1Z – 2Y – 3X

3 – Prática abusiva

e) 1Y – 2Z – 3X

A sequência correta para os casos acima encontra-se
corretamente apresentada na alternativa:
a) 2 – 3 – 3 – 1

23.
Nas alternativas a seguir há um procedimento ou
conceito que não há como se enquadrar especifica-

b) 1 – 3 – 3 – 2
c) 2 – 1 – 3 – 2
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mente no que anuncia o Código de Defesa do Consumidor. Aponte a alternativa.

tivo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e divulgado
pela CAIXA” (mensagem extraída do site da CAIXA).
Acerca do abono salarial assinale a alternativa correta:

a) Como os produtos ou serviços devem trazer informações claras e completas em língua portuguesa, as
mercadorias importadas devem trazer explicações escritas em português e o consumidor poderá exigir manuais de instrução também em português.

a) Terá direito ao abono salarial o trabalhador que tenha
laborado para empregador que contribua para o PIS,
independentemente do valor de seu salário.

b) Serviço durável é aquele que custa a desaparecer com
o uso, como a pintura ou construção de uma casa, a
colocação de uma prótese dentária..., enquanto serviço
não durável é aquele que acaba depressa, como é o
caso da lavagem de uma roupa na lavanderia, pois a
roupa suja logo após o uso. O serviço de faxina é outro
exemplo de serviço não durável.

b) Uma das condições para que o trabalhador receba o
abono salarial é o cadastramento, há pelo menos três
anos, no fundo de participação PIS-PASEP ou no cadastro nacional do trabalhador.
c) Para o recebimento do abono salarial é primordial que
o trabalhador tenha exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano base, independentemente do valor de seu salário.

c) Produto durável é aquele que não desaparece com o
seu uso, como, por exemplo, um carro, uma geladeira,
uma casa, enquanto que produto não durável é aquele
que acaba logo após o uso: os alimentos, um sabonete, uma pasta de dentes.

d) A omissão dolosa de nome de empregado entre os
participantes do Fundo (PIS) sujeitará a empresa a
multa, em benefício do Fundo, no valor de 10 (dez)
meses de salários, devidos ao empregado cujo nome
houver sido omitido

d) Quando for prejudicado, o consumidor tem o direito de
ser indenizado por quem lhe vendeu o produto ou lhe
prestou o serviço, inclusive por danos morais.

e) Tendo em vista que o abono salarial é direito pessoal e
intransferível do trabalhador, ocorrendo a morte do titular da conta, os valores do depósito não serão atribuídos aos dependentes ou sucessores.

e) No caso de aquisição de qualquer produto por telefone,
ou especificamente produto alimentício básico adquirido no estabelecimento do vendedor, o consumidor tem
direito ao arrependimento e à reversão da compra no
prazo de até dez dias após a consumação do negócio
estabelecido.

26.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi
criado na década de 1960 para proteger o trabalhador
demitido sem justa causa. Sendo assim, os empregadores depositam mensalmente, em contas abertas na
CAIXA, em nome dos seus empregados e vinculadas
ao contrato de trabalho, valor correspondente a um
determinado percentual do salário de cada funcionário. Acerca do FGTS assinale a alternativa correta:

24.
Seguro-desemprego (no Brasil) ou subsídio de desemprego (em Portugal) é um montante mensal pago
aos desempregados pelo Estado. No Brasil, é um dos
benefícios da Previdência Social concedido pela Caixa Econômica Federal. No caso brasileiro, o seguro
desemprego será suspenso na seguinte hipótese:

a) O Certificado de Regularidade será fornecido ao empregador que assim o solicitar, desde que esteja em
dia com as obrigações para com o FGTS, bem como
com o pagamento de prestação de empréstimos lastreados em recursos do FGTS, tendo validade pelo prazo
de 30 dias.

a) Em razão de morte do segurado.
b) Por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-desemprego.
c) Por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação.

b) O saldo da conta vinculada do trabalhador que vier a
falecer será pago a seu dependente, para esse fim habilitado perante a Previdência Social, desde que haja a
devida autorização judicial.

d) Início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o
auxílio suplementar, o abono de permanência em serviço e pensão por morte.

c) É facultado ao trabalhador movimentar a conta vinculada do FGTS para aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, podendo utilizar para tanto a totalidade do saldo existente.

e) Pela recusa, por parte do trabalhador desempregado,
de outro emprego condizente com sua qualificação e
remuneração anterior.

d) É facultado ao trabalhador movimentar a conta vinculada do FGTS para liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário
concedido no âmbito do SFH, desde que haja interstício mínimo de três anos para cada movimentação, sem
prejuízo de outras condições estabelecidas pelo Conselho Curador.

25.
“O Abono Salarial é liberado anualmente aos trabalhadores cadastrados no PIS que cumpram os requisitos previstos em lei. O pagamento é efetuado conforme cronograma estabelecido pelo Conselho Delibera-
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e) Os depósitos em conta vinculada em nome de aposentado, em razão de novo vínculo empregatício, poderão
ser sacados também no caso de pedido de demissão.

de capitais, que lhe forem delegados pelo Governo Federal.
d) Impossibilidade de prestar serviços de assessoria,
consultoria e gerenciamento de atividades econômicas,
de políticas públicas, de previdência e de outras matérias relacionadas com sua área de atuação, diretamente ou mediante convênio ou consórcio com outras entidades ou empresas.

27.
Em relação aos objetivos da CEF, assinale a alternativa incorreta.
a) Receber depósitos, a qualquer título, inclusive os garantidos pela União, em especial os de economia popular.

e) Atuar como agente financeiro dos programas oficiais de
habitação e saneamento e como principal órgão de execução da política habitacional e de saneamento do
Governo Federal, operando, inclusive, como sociedade
de crédito imobiliário, de forma a promover o acesso à
moradia, especialmente das classes de menor renda
da população

b) Prestar serviços bancários de qualquer natureza, praticando operações ativas, passivas e acessórias, inclusive de intermediação e suprimento financeiro, sob suas
múltiplas formas;
c) Administrar, com auxílio do Ministério da Fazenda, os
serviços das loterias federais, nos termos da legislação
específica;

30.
Em relação a História da Caixa Econômica Federal,
assinale a alternativa correta.

d) Prestar serviços delegados pelo Governo Federal, que
se adaptem à sua estrutura e natureza de instituição financeira, ou mediante convênio com outras entidades
ou empresas;

a) O dia 12 de janeiro de 1861 marcou o início da história
da CAIXA e de seu compromisso com o povo brasileiro.
b) A experiência acumulada desde então permitiu que em
1931 a CAIXA inaugurasse operações de empréstimo
em consignação para pessoas físicas. E que, em 1934,
por determinação do governo federal, assumisse a exclusividade dos empréstimos sob penhor, coexistindo
com as casas de prego operadas por particulares.

e) Realizar no mercado interno e externo, quaisquer operações, serviços e atividades negociais nos mercados
financeiros e de capitais.

28.
Segundo o Estatuto da Caixa Econômica Federal, é
correto afirmar:

c) Em 1931, começou a operar a carteira hipotecária para
a aquisição de bens imóveis. Dois anos mais tarde, incorporou o Banco Nacional de Habitação (BNH), assumindo definitivamente a condição de maior agente nacional de financiamento da casa própria e de importante financiadora do desenvolvimento urbano, especialmente do saneamento básico.

a) A Caixa Econômica Federal - CEF é uma instituição
financeira sob a forma de sociedade de Economia Mista, vinculada ao Ministério da Fazenda.
b) Não existe vinculação entre o Ministério da Fazenda e
a CEF mas, sim, controle de suas atividades.

d) Em 1986, a CAIXA assumiu o papel de gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, antes gerido pelo BNH. Em 1990, foram iniciados os trabalhos
com vistas à descentralização de todas as contas vinculadas do FGTS na CAIXA. À época, as contas do
FGTS eram administradas por mais de 70 instituições
Bancárias. Além de manter e controlar as contas do
FGTS, a CAIXA passou a administrar a arrecadação
desse Fundo e o pagamento dos valores aos trabalhadores.

c) A CEF é Instituição integrante do Sistema Financeiro
Nacional e auxiliar da execução da política de crédito
do Governo Federal, não estando sujeita às decisões e
à disciplina do Banco Central do Brasil.
d) Os princípios constitucionais que devem ser respeitados pela CEF são legalidade, impessoalidade, probidade, publicidade e eficiência.
e) Prestar serviços de assessoria, consultoria e Gerenciamento de atividades econômicas, de políticas públicas, de previdência e de outras matérias relacionadas
com sua área de atuação, diretamente ou mediante
convênio ou consórcio com outras entidades ou empresas.

e) Desde sua criação, a CAIXA estabeleceu estreitas
relações com a população, assistindo suas necessidades imediatas por meio de poupança, empréstimos,
FGTS, PIS, seguro-desemprego, crédito educativo, financiamento habitacional e transferência de benefícios
sociais. Também alimentou sonhos de riqueza e de
uma vida melhor com as Loterias Federais, das quais
não exerce monopólio.

29.
Segundo o Estatuto da Caixa Econômica Federal, é
correto afirmar:
a) Conceder empréstimos e financiamentos de natureza
social, em consonância com a política do Governo Federal, independente das condições de retorno;
b) No desempenho de seus objetivos não está previsto o
recebimento depósitos judiciais pela CEF.
c) A Caixa Econômica Federal não pode realizar quaisquer operações ou serviços, nos mercados financeiro e
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Z - Autorizar emissões de papel moeda.

PROVA P2

Agora assinale a alternativa que apresenta a correlação adequada:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a) 1X – 2Y – 3Z

Professor Nelson Guerra
Professor Valdir França Scarci

b) 1Y – 2X – 3Z
c) 1Z – 2X – 3Y
d) 1Z – 2Y – 3X

31. Em relação ao Banco Central do Brasil (BCB ou
BACEN), releia o texto apresentado no início desta
prova (questão 1) e, de acordo com seus conhecimentos, analise as afirmações a seguir:

e) 1Y – 2Z – 3X

33.
Por definição, um cheque é uma ordem de pagamento
à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente, para pagamento ao
beneficiário do cheque. Na Idade Média, era comum
que os senhores depositassem seu ouro em um único
lugar que tinha instalações de segurança apropriadas:
a oficina do ourives. Com o tempo, estes artesãos
começaram a emitir papéis que representavam partidas de ouro que guardavam, obrigando-se a trocá-los
pelo valor em metal precioso que cada um deles representava. Em fins da Idade Média, muitos ourives,
mais tarde agentes financeiros e os primeiros bancos
que foram surgindo, começaram a emitir os primeiros
bilhetes de banco, dando origem ao dinheiro e ao
cheque, como conhecemos hoje.

I - O BACEN é autarquia federal integrante do Sistema
Financeiro Nacional, sendo vinculado ao Ministério da
Fazenda do Brasil. Assim como outros bancos centrais
do mundo, o brasileiro é a autoridade monetária principal do país, ajustando suas atividades de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
II - O Comitê de Política Monetária (Copom) é um órgão
criado pelo Banco Central que tem como objetivo estabelecer as diretrizes da política monetária e de definir a taxa básica de juros da economia, através de reuniões técnicas quinzenais.
III - Dentre outros, é de competência exclusiva do BACEN
emitir papel moeda e moeda metálica, executar serviços de meio circulante, controlar o fluxo de capitais estrangeiros no País e regular a execução dos serviços
de compensação de cheques e outros papéis.

A respeito do cheque, pode-se dizer que não é elemento essencial à sua validade e circulação o que
consta na alternativa:

IV - Para implementar a política monetária do governo, o
BACEN utiliza-se de instrumentos tais como depósito
compulsório, operações de redesconto e operações de
Open Market (Mercado Aberto).

a) a palavra "cheque" no título,
b) a ordem incondicional de pagar quantia determinada,

Agora assinale a opção correta.

c) o nome do banco a quem a ordem é dirigia,

a) Apenas um item está correto.

d) a assinatura do beneficiário (favorecido).

b) Apenas dois itens estão corretos.

e) a menção de um lugar de pagamento.

c) Três itens estão corretos.
34.
Uma pesquisa elaborada pelo Banco Central do Brasil
e divulgada em 10 de outubro de 2007, apontou que
apesar da substituição da folha de cheque por outros
meios de pagamento, o Brasil ainda está entre os três
países com maior representatividade do uso do cheque em relação a outras modalidades de pagamento.
Em 2005, de todos os pagamentos realizados no mercado, 26,4% foram feitos com cheques.

d) Todos os itens estão corretos.
e) Todos os itens estão incorretos.

32. A Estrutura atual do Sistema Financeiro Nacional
(SFN) é resultado essencialmente da estrutura criada
a partir de 1964, não modificada com a aprovação da
nova constituição em 1988. Relacione abaixo alguns
de seus órgãos aos exemplos de suas atribuições
dentro do SFN:

Indique a alternativa INCORRETA em relação ao cheque.

1 - CMN

a) Considera cheque da mesma praça a coincidência
entre o município do local do saque e a agência pagadora e deve ser apresentado em até 30 dias seguintes
a sua emissão.

2 - BACEN
3 - CVM
X - Executar a política monetária e cambial, através de
medidas que interfiram na circulação de moeda do
mercado interno, regulação das taxas de juros e regulamentação da quantidade de moeda estrangeira em
circulação no país.

b) Se fora da praça de emissão, o cheque deve ser apresentado ao banco sacado no prazo de 60 dias.
c) O cheque tem implícita a cláusula "à ordem", o que
significa dizer que se transmite mediante endosso, a
não ser que seja-lhe inserida a expressão ―não à ordem‖ após o nome do beneficiário, o que significa que
não poderá ser endossado.

Y – Disciplinar a organização, funcionamento e operações
das bolsas de valores.
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d) Entende-se que o endossante (beneficiário original de
um cheque endossado à outra pessoa) torna-se codevedor do título.

cial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento.

e) Diferentemente de outros títulos de crédito, como nota
promissória e duplicata, o cheque no Brasil não comporta a chamada ―cadeia de endossos‖, permitindo a
transferência do benefício para outras pessoas.

II - O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional.
III – O presidente do Banco Central do Brasil compõe o
Conselho Monetário Nacional (CMN).
IV. O Banco Central do Brasil está diretamente subordinado à Comissão de Valores Moviliários.

35.
Depósito em conta corrente ou depósito à vista é a
captação de recursos junto ao público em geral. Caracterizam-se por não se-rem remunerados e seus
recursos permanecem no Banco por prazo indeterminado, sendo livres as suas movimentações.

Conclui-se, portanto, que:
a) todos os itens estão incorretos.
b) apenas um item está correto.
c) apenas dois itens estão corretos.

A principal finalidade da conta corrente é gerar fundos para o banco, porém, uma parte dos depósitos à
vista deve ser recolhida ao Banco Central, como depósito compulsório e uma parte destina-se ao crédito
contingenciado, conforme percentuais definidos pelo
Conselho Monetário Nacional (CMN). O restante são
os recursos livres para aplicações, pelo banco.

d) apenas três itens estão corretos.
e) todos os itens estão corretos.

37.
A Constituição de 1988 buscou estruturar o Sistema
Financeiro Nacional de forma a promover o desenvolvimento e equilíbrio do país e a servir aos interesses
da coletividade, e a estabilidade econômica, conquistada com o Plano Real, dando assim nova cara ao
SFN. Mercados, como o de previdência privada, passam a ganhar musculatura e exigir maior atenção.

Considere o seguinte a respeito da conta corrente e
dos clientes bancários:
I – Na abertura de conta corrente de cliente incapaz menor de idade, o responsável que o assiste ou representa deve participar do ato formal.
II – Entre os documentos necessários à abertura de conta
corrente ou caderneta de poupança pessoa jurídica
privada, deve o proponente apresentar os documentos
constitutivos da empresa, além de comprovação de
endereço da empresa e dos sócios.

A respeito da previdência privada, suas entidades,
estruturas e produtos, indique a alternativa
INCORRETA:
a) Em resumo, a previdência privada, também chamada
de Previdência complementar, pode-se dizer que é um
sistema que acumula recursos que garantam uma renda no futuro, especialmente no período em que se deseja parar de trabalhar.

III – É sempre considerada conta conjunta aquela aberta
por empresas que necessite de mais de uma assinatura para sua movimentação.
Conclui-se, portanto, que:

b) Há dois tipos de plano de previdência no Brasil. A aberta e a fechada. A aberta, pode ser contratada por qualquer pessoa, enquanto a fechada é destinada a grupos, como funcionários de uma empresa, por exemplo.

a) todos os itens estão incorretos.
b) apenas um item está correto.
c) apenas os itens I e II estão corretos.

c) As entidades abertas de previdência complementar
também são conhecidas no Brasil como ―fundos de
pensão‖.

d) apenas os itens II e III estão corretos.
e) todos os itens estão corretos.

d) Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) é um
exemplo de fundo de pensão do Brasil, pertencente
aos funcionários da Caixa Econômica Federal.

36.
A formação do Sistema Financeiro Nacional (SFN)
teve seu início com a vinda da Família Real portuguesa, em 1810, quando foi criado o Banco do Brasil.
Com o tempo novas instituições foram surgindo, como a Inspetoria Geral dos Bancos (1920), a Câmara de
Compensação do Rio de Janeiro (1921) e de São Paulo (1932), dentre outros bancos e instituições privadas
e as Caixas Econômicas fortalecendo o Sistema.

e) As entidades fechadas de previdência complementar
são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.

38.
Mercado de capitais é um sistema de distribuição de
valores mobiliários que proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de
capitalização. É constituído pelas bolsas de valores,
sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. A respeito desse mercado, identifique
a alternativa correta.

Em relação ao CMN (Conselho Monetário Nacional) e
outros órgãos que compõem o atual SFN, analise as
afirmações:
I – Os bancos múltiplos são instituições financeiras privadas ou públicas que realizam as operações ativas,
passivas e acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: comer-
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b) Valores mobiliários são, para fins legais, tão-somente
ações, debêntures e bônus de subscrição.

Y. percentual dos fundos recolhidos pelas instituições
junto ao público e regulamentado por instrumentos legais.

c) As debêntures podem ser emitidas por quaisquer sociedades anônimas, desde que sejam de capital aberto.

Z. representam a carteira de títulos de emissão pública
pelo Banco Central e tem por objetivo o controle da liquidez da economia.

d) A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fiscaliza as
operações de câmbio financeiro, sobretudo as de dólar
turismo.

A) 1Z; 2X: 3Y

e) O underwriting ou subscrição ocorre quando uma
companhia seleciona e contrata um intermediário financeiro, que será responsável pela colocação de uma
subscrição pública de ações no mercado.

B) 1X: 2Z; 3Y
C) 1Y; 2X; 3Z
D) 1Z; 2Y; 3Z
E) 1X: 2Y: 3Z

39.
Quanto mais desenvolvida é uma economia, mais
ativo é o seu mercado de capitais, o que se traduz em
mais oportunidades para as pessoas, empresas e
instituições aplicarem suas poupanças. Ao abrir seu
capital, uma empresa encontra uma fonte de captação
de recursos financeiros permanentes. A plena abertura de capital acontece quando a empresa lança suas
ações ao público, ou seja, emite ações e as negocia
nas Bolsas de Valores.

41.
Observe os dois enunciados seguintes, incompletos.
I. A ______(1)______ desempenha um papel estratégico
no mercado _____(2)____. No Brasil, ela se caracteriza como aquela companhia cujos valores mobiliários
são admitidos a negociação na bolsa ou no mercado
_____(3)______.

Assinale a afirmativa correta.
a) As ações podem ser preferenciais, que concedem
àqueles que as possuem o poder de voto nas assembleias deliberativas da companhia; ou ordinárias, que
oferecem preferência na distribuição de resultados ou
no reembolso do capital em caso de liquidação da
companhia, não concedendo o direito de voto, ou restringindo-o.
b) Os dividendos correspondem à parcela de lucro líquido,
distribuída aos acionistas, na proporção da quantidade
de ações detida, ao fim de cada exercício social. A
companhia deve distribuir, no mínimo, 25% de seu lucro líquido ajustado.
c) Ações são títulos nominativos não negociáveis que
representam, para quem as possui, uma fração do capital social de uma empresa.
d) As ações preferenciais, na distribuição de dividendos,
recebem 15% a mais que as ordinárias, caso o estatuto da companhia não estabeleça um dividendo mínimo.
e) Ações ordinárias concedem a quem as possui o direito
a uma participação maior no payout.

II. Dentre os valores mobiliários negociados no Brasil
encontram-se ____(4)_____, que são títulos que, via
de regra, possuem data _____(5)_____.
Indique a alternativa cujas lacunas numeradas ficam
corretamente completadas.
a) 1-companhia aberta, 2-cambial, 3-de balcão, 4-as debêntures, 5-de emissão.
b) 1-companhia aberta, 2-de capitais, 3-de balcão, 4-as
debêntures, 5-de vencimento.
c) 1-CVM, 2-cambial, 3-de balcão, 4-as debêntures, 5-de
vencimento.
d) 1-companhia fechada, 2-de balcão, 3-cambial, 4-as
ações ao portador, 5-de endosso.
e) 1-seguradora, 2-seguros residenciais, 3-de títulos de
dívida pública, 4-os CDB, 5-de vencimento.

42.
Em relação ao mercado cambial e à intervenção promovida pelo BACEN, é correto afirmar:
a) Quando o BACEN compra grande quantidade de moeda estrangeira no mercado, a tendência é a cotação
cair e, com isso, favorecer o exportador.

40.
A respeito de atividades e papéis ligados ao sistema
financeiro, faça a correlação entre números e letras
para indicar a resposta correta.

b) Quando o BACEN compra grande quantidade de moeda estrangeira no mercado, a tendência é a cotação
subir e, com isso, favorecer o importador.

1. Títulos públicos

c) Quando o BACEN vende grande quantidade de moeda
estrangeira no mercado, a tendência é a cotação subir
e, com isso, favorecer o importador.

2. Moedas estrangeiras

d) Quando o BACEN vende grande quantidade de moeda
estrangeira no mercado, a tendência é a cotação subir
e, com isso, favorecer o exportador.

3. Depósitos Compulsórios
X. divisas internacionais mantidas pelo Banco Central,
visando operar no mercado cambial.
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e) Quando o BACEN vende grande quantidade de moeda
estrangeira no mercado, a tendência é a cotação cair
e, com isso, favorecer o importador.

mercadoria, o país de origem/destino, a moeda, a forma de pagamento etc. O sistema, com base nessas informações, APROVA ou REPROVA a operação.
e) Quando uma operação de importação é aprovada no
SISCOMEX, o SISBACEN debita automaticamente o
eventual valor dos impostos federais (imposto de importação e IPI devidos) na conta corrente do importador
brasileiro.

43.
As operações de câmbio no Brasil não podem ser
praticadas livremente e devem ser conduzidas através
de um estabelecimento autorizado a operar em câmbio. A respeito do mercado cambial, assinale a alternativa INCORRETA:

44.
Sobre conta corrente e sua movimentação, indique a
única alternativa INCORRETA.

a) os bancos compram moeda estrangeira (cotação de
compra) e vendem moeda estrangeira (cotação de
venda), agindo como intermediários nas operações.
Logicamente, a cotação de venda é sempre maior que
a da compra, uma vez que é daí que os bancos criam
sua rentabilidade nesse mercado (spread).

a) A conta corrente de menor púbere deve ser sempre
aberta na forma de conta conjunta com seu responsável ou tutor, tendo em vista a incapacidade civil do menor.

b) A taxa de câmbio é a relação de valor entre duas moedas, ou seja, corresponde ao preço da moeda de um
determinado país em relação a outra de outro país.
Dessa forma, a taxa de câmbio reais / dólares indica
quantos reais são necessários para comprar um dólar.

b) A conta corrente especial é aquela em que, por meio
de um contrato, o cliente passa a dispor de um limite de
crédito para utilizar como desejar.
c) O cliente não pode apresentar o saldo negativo superior ao limite da conta especial.

c) Taxa de Câmbio Interbancário: Estabelece o parâmetro
para as operações de compra e venda de moeda estrangeira entre os bancos.

d) A conta corrente pode ser comum ou especial em relação a seus fundos.

d) No SISCOMEX os importadores e exportadores, ou seu
representante (normalmente um despachante aduaneiro), registram as operações de importação e de exportação, através de códigos que representam o tipo de

e) O contrato de conta corrente tem prazo indeterminado.

Observe o cheque representado na figura abaixo para responder às próximas duas questões:

ta a sua devolução, sob o motivo de ―cheque prescrito‖
(motivo 44).

45.
Tendo em vista a Lei do Cheque (Lei 7357/85) e à circulação e apresentação do cheque em destaque, analise as afirmações a seguir, anotando V para verdadeiro e F para falso.

( ) Desde que haja fundos em conta, não haja oposição
de pagamento do emitente e sua assinatura seja autêntica, o cheque pode ser pago ao favorecido no guichê de caixa do Banco Sólon.

( ) Seu prazo de apresentação é de 30 dias.

( ) Se o local de emissão (Curitiba) não fosse mencionado no cheque, tal fato ensejaria sua devolução pelo
motivo ―erro formal‖ (motivo 31).

( ) Levando em consideração sua data de emissão, a
apresentação atual do cheque ao banco sacado sujei-
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A sequência correta dos assinalamentos é:

e) O debenturista é o investidor que, ao adquirir debêntures de uma empresa de capital aberto não financeira,
passa a tornar-se acionista da Companhia, tendo em
vista que as debêntures convergem-se automaticamente em ações escriturais ordinárias.

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

48.
O mercado de câmbio envolve negociações de moedas estrangeiras e pessoas físicas ou jurídicas com
interesses ou necessidades na movimentação dessas
moedas. Em referência a esse assunto, analise as
afirmações a seguir:

e) V – V – F – F

46.
Com base nas regras de à circulação e apresentação
do cheque em destaque, avalie o que declaram as
afirmações a seguir.

I. Quando o BACEN realiza grandes operações de venda
de moeda estrangeira, sua procedimento no mercado
de câmbio tende a elevar a cotação da moeda estrangeira em relação à nacional.

I. O cheque em evidência não comporta endosso tendo
em vista tratar-se de ―cheque cruzado‖.
II. O cruzamento do cheque ilustrado está incompleto,
pois a figura do cruzamento ―em branco‖ exige a anotação do nome de uma instituição financeira entre as
linhas paralelas.

II. Os corretores de câmbio, na função de intermediários
nas operações de câmbio, buscam os melhores negócios com as melhores taxas para seus clientes fecharem o câmbio. Quanto maior a taxa de câmbio, melhor
para o exportador. Quanto menor a taxa de câmbio,
melhor para o importador.

III. Tendo em vista os aspectos formais utilizados no preenchimento do cheque ilustrado, este não aceita a participação solidária de um ou mais avalistas.

III. O mercado de câmbio de taxas livres é destinado a
operações de empréstimos/financiamentos, investimentos externos, assim como a remuneração dessas
operações no exterior, e às operações de importação e
exportação.

IV. Se preenchido e assinado com caneta de tinta vermelha, o cheque perde seu valor de circulação e deve ser
devolvido por ―erro formal‖ (motivo 31).
Assim, conclui-se que:

Conclui-se, portanto, que:

a) Todas as alternativas estão incorretas.

a) todos os itens estão incorretos.

b) Há apenas uma alternativa correta.

b) apenas um item está correto.

c) Há duas alternativas corretas.

c) apenas os itens I e II estão corretos.

d) Há três alternativas corretas.

d) apenas os itens II e III estão corretos.

e) Todas as alternativas estão corretas

e) todos os itens estão corretos.

47.
O mercado de capitais é um segmento do sistema
financeiro nacional em que são realizadas operações
de compra e venda de títulos e de valores mobiliários,
como ações, debêntures, entre outros. Com respeito a
esse assunto, assinale a alternativa correta.

49.
A maior parte das médias e grandes empresas não
sobreviveriam hoje sem as relações financeiras internacionais. O mercado do câmbio é realidade para a
maioria dos investidores e não apenas para pessoas
jurídicas, já que as variações da moeda nacional estimulam investimentos em dólares ou em outra moeda
conversível. Basta pensar naquela viagem ao exterior:
teve que comprar dólar? Então você usou o mercado
de câmbio. Enfim, trata-se de uma expressão dada ao
espaço abstrato onde se define a circulação monetária internacional.

a) Operações de underwriting são realizadas exclusivamente no mercado secundário, pois no mercado primário, uma empresa emite ações que serão oferecidas ao
público interno da bolsa de valores.
b) Ao ofertar ações e debêntures no mercado, uma sociedade anônima de capital aberto disponibiliza ao público
em geral a possibilidade de este tornar-se, respectivamente, credor e co-proprietário da Companhia.

Em relação às operações de câmbio conduzidas por
clientes pessoas físicas ou jurídicas, analise as afirmações a seguir.

c) Debêntures são títulos emitidos por empresas de capital aberto não financeiras, lançados no mercado para
captar recursos de médio e longo prazos com finalidade de financiar projetos de investimentos e(ou) para
alongar o perfil do passivo financeiro.

I. Estive em viagem na Europa. Após o meu retorno ao
Brasil, recebi uma multa proveniente da autoridade de
trânsito de Londres. Decidi não questionar e procurei
um banco autorizado a operar em câmbio para realizar
uma ordem de pagamento internacional destinada à
capital inglesa, na forma como o documento orientava.
A operação de câmbio foi concluída no banco e dela
nasceu um contrato de câmbio de compra, tendo em
vista que necessitei comprar do banco os euros necessários à remessa financeira internacional.

d) O mercado à vista de ações é caracterizado pela compra e venda de determinada quantidade de ações cuja
liquidação financeira ocorre em até trinta dias, enquanto ações são transferidas no terceiro dia útil.
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51.
O mesmo texto apresentado no início desta prova
(questão 01) encontra-se representado numa janela
do Word 2003, conforme figura abaixo, em edição. O
parágrafo que aprece destacado na cor preta está
selecionado.

II. Imagine hipoteticamente que Claudionor, um investidor
brasileiro, use R$ 100.000,00 para comprar dólares e
remetê-los para Nova York, autorize um operador a
comprar euros com esses dólares e a remetê-los para
Frankfurt, autorize outro operador a comprar reais com
esses euros e a remetê-los de volta para o Brasil.

Considere também que as cotações entre as moedas sejam US$ 1,00 = R$ 1,75; € 1,00 = R$
2,60; e US$ 1,00 = € 0,70. Com base nessas informações e sem considerar outras despesas como
custos de remessas e comissões dos operadores, conclui-se que o ganho de Claudionor com a arbitragem
de moedas é de R$ 4.000,00.
III. Considere que um exportador fature uma mercadoria
que vale US$ 300 mil por US$ 200 mil e que um importador estrangeiro pague por essa mercadoria, oficialmente, US$ 200 mil mais US$ 100 mil de forma ilegal.
Nessa situação, o subfaturamento de exportação caracteriza evasão de divisas e alimenta o mercado de
câmbio paralelo.
Conclui-se, portanto, que:
a) todos os itens estão incorretos.
b) apenas um item está correto.
c) apenas os itens I e II estão corretos.
d) apenas os itens II e III estão corretos.
e) todos os itens estão corretos.

50.
A respeito da política econômica nacional, conduzida
e administrada pelo Governo Federal, faça a correlação entre números e letras para indicar a alternativa
correta.
1 – Operações de redesconto.
Sobre a figura, identifique a alternativa INCORRETA.

2 – Emissão de títulos da dívida pública.

a) O trecho de texto selecionado está em negrito.

3 – Taxa básica de juros.

b) Para ocultar as marcas de formatação exibidas no
texto, pode-se clicar no menu Ferramentas, e depois
em Opções, na janela que surge, na aba Exibir, desmarcar a caixa Todas.

X. Procedimento de política fiscal muitas vezes utilizado
pelo governo na busca de cobertura de déficit público,
quando o governo gasta mais do que arrecada.
Y. Instrumento de política monetária a partir do qual bancos recorrem ao BACEN para receber dinheiro, aumentando assim a base monetária em circulação no
País.

c) Segundo o entendimento do Word o documento contém
erros de ortografia e de gramática.
d) O caractere
a direita da primeira linha do título
indica que neste ponto há uma quebra automática de
texto.

Z. Implementação de política monetária em decorrência
da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional – CMN.

e) É possível visualizar no documento que uma quebra de
coluna foi inserida.

A) 1Z; 2X: 3Y
B) 1X: 2Z; 3Y

52.
Em relação à tecla ENTER muito utilizada na criação
de texto no Microsoft Word2003, seguem as afirmativas:

C) 1Y; 2X; 3Z
D) 1Z; 2Y; 3Z

I. No Microsoft Word2003, só é possível criar um novo
parágrafo após usar o ponto final.

E) 1X: 2Y: 3Z

II. Cada vez que o usuário pressiona a tecla ENTER, uma
nova linha é criada dentro do mesmo parágrafo.
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III. Cada vez que o usuário pressionar a tecla ENTER,
será criado um novo parágrafo.

II. Para calcular a média do aluno 1 pode-se clicar na
célula D2 e digitar =MÉDIA(B2:C2) seguido da tecla
ENTER.

IV. Para passar para a linha seguinte sem criar um novo
parágrafo, o usuário precisará apenas usar a combinação de teclas SHIFT + ENTER.

III. Para calcular a média do aluno 1 pode-se clicar na
célula D2 e digitar =MÉDIA(B2;C2) seguido da tecla
ENTER.

Verifica-se que estão corretas

b) III e IV, apenas.

IV. Para copiar a fórmula ou função criada para as demais
linhas, basta usar a Alça de Preenchimento na célula
D2 arrastando para a D3, D4 e D5.

c) I, II, III e IV.

A sequência correta é:

d) I e II, apenas.

a) As assertivas I, III e IV estão corretas.

e) II e III, apenas.

b) As assertivas I e III estão corretas.

a) I, II e III, apenas.

c) Apenas a assertiva III está correta.
d) Todas as assertivas estão corretas

53.
Na configuração padrão de instalação do BrOffice
Writer, como é possível inserir um cabeçalho de forma padrão?

e) As assertivas I, II e IV estão corretas.

a) Basta clicar no menu Ferramentas, escolher Cabeçalho Padrão e em seguida selecionar a opção Padrão.

55.
Nos programas de planilhas eletrônicas, como BR
Office Calc e Microsoft Excel, qual o cálculo feito pela
função =SOMA(A1:B2;B3)?

b) Basta clicar no menu Inserir, escolher Cabeçalho e
em seguida selecionar a opção Padrão.
c) Basta clicar no menu Editar, escolher Inserir Cabeçalho Padrão.

a) soma de valores das células A1, B2 e B3

d) Basta clicar no menu Inserir, escolher Rodapé.

b) soma de valores das células A1 e B3 dividido por B2

e) Basta clicar no menu Exibir e escolher a opção Cabeçalho e Rodapé.

c) soma de valores das células A1dividido por B2 mais B3
d) soma de valores das células A1, A2, B1, B2 e B3
e) soma de valores das células A1 e B2 e coloca o resultado em B3

54.
Considere a figura a seguir e após a leitura do enunciado, identifique a(s) afirmação(ões) correta(s):

56.
O sistema operacional é o programa responsável por
“dar vida” ao computador, fazendo rodar os programas que executam as tarefas solicitadas pelo usuário.
No Microsoft Windows, a interface gráfica confundese com o sistema operacional. No Linux, pode-se
escolher a interface gráfica para gerenciar janelas do
sistema. Qual das alternativas abaixo corresponde a
uma interface gráfica parecida com o Windows, usada
em muitas distribuições do sistema operacional Linux?
a) DNS
b) Java
c) KDE
d) PCI
e) DHCP
A figura acima mostra uma janela do Excel, em que é
apresentado um quadro de alunos e notas fictícias.
Com relação essa janela, julgue os itens abaixo:

57.
Quando um usuário acessa e-mails por meio de navegadores Web (o cliente utilizado pelo usuário é o navegador), neste caso, o protocolo utilizado é o:

I. Para calcular a média do aluno 1 pode-se clicar na
célula D2, e digitar =(B2+C2)/2 e pressionar ENTER.

a) HTTP
b) Telnet.
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c) FTP.

III. A World Wide Web é um exemplo de aplicação baseada na arquitetura cliente/servidor.

d) ISP

IV. FTP pode ser usado mesmo que não haja um servidor
disponível.

e) IRC

A sequência correta é:
58.
O pacote de programas gratuito BR Office, que pode
ser executado no Windows e no Linux, possui funcionalidades similares ao Microsoft Office. Qual o tipo de
arquivo (extensão de nome de arquivo) do programa
BROffice Writer correspondente ao tipo de arquivo
.DOC do programa Microsoft Word?

a) Somente as afirmações I, II e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmações I e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmações II e IV são verdadeiras.
e) As afirmações I, II, III e IV são verdadeiras.

a) JPG
b) ODS

d) ODT

60.
Quantos bits possui um número de IP na versão 6,
também conhecida como IPv6?

e) XLS

a) 32 bits;

c) XML

b) 128 bits;
c) 64 bits;

59.
A respeito do modelo cliente/servidor usado na Internet e nas Intranets, julgue os itens.

d) 16 bits;
e) 256 bits;

I. O cliente e o servidor interagem utilizando um protocolo
de comunicação suportado por ambos.
II. O servidor fornece serviços aos clientes, e pode interagir com diversos clientes simultaneamente.

TABELAS FINANCEIRAS
TABELA I
1
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1%
1,010000
1,020100
1,030301
1.040604
1.051010
1.061520
1.072135
1.082856
1.093685
1.104622
1.115668
1.126825
1.138093
1.149474
1.160969
1.172578
1.184304
1.196147

S = C (1 + i)n

Fator de acumulação de capital
2%
1.020000
1.040400
1.061208
1.082432
1.104081
1.126162
1.148685
1.171654
1.195092
1.218999
1.243374
1.268242
1.293606
1.319479
1.345868
1.372786
1.400241
1.428246
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3%
1.030000
1.060900
1.092727
1.125508
1.159274
1.194052
1.229873
1.266770
1.304773
1.343916
1.384233
1.425760
1.468533
1.512589
1.557967
1.604706
1.652847
1.702433

4%
1.040000
1.081600
1.124864
1.169858
1.216652
1.265319
1.315931
1.368569
1.423311
1.480244
1.539454
1.601032
1.665073
1.731676
1.800943
1.872981
1.947900
2.025816

5%
1.050000
1.102500
1.157625
1.215506
1.276281
1.340095
1.407100
1.477455
1.551328
1.628894
1.710339
1.795856
1.885649
1.979931
2.078928
2.182874
2.292018
2.406619

6%

7%

1.060000
1.123600
1.191016
1.262476
1.338225
1.418519
1.503630
1.593848
1.689478
1.790847
1.898298
2.012196
2.132928
2.260903
2.396558
2.540351
2.692772
2.854339

1.070000
1.144900
1.225043
1.310796
1.402552
1.500730
1.605781
1.718186
1.838459
1.967151
2.104852
2.252191
2.409845
2.578534
2.759031
2.952164
3.158815
3.379932

16

8%
1.080000
1.166400
1.259712
1.360488
1.469329
1.586874
1.713824
1.850930
1.999004
2.158925
2.331639
2.518170
2.719623
2.937193
3.172169
3.425942
3.700018
3.996019

9%
1.090000
1.188100
1.295029
1.411581
1.538624
1.677100
1.828039
1.992562
2.171893
2.367363
2.580426
2.812665
3.065804
3.341727
3.642482
3.970306
4.327633
4.717120

10%
1.100000
1.210000
1.331000
1.464100
1.610510
1.771561
1.948717
2.143588
2.357947
2.593742
2.853111
3.138428
3.452271
3.797498
4.177248
4.594972
5.054470
5.559917

12%

15%

18%

1.120000 1.150000 1.180000
1.254400 1.322500 1.392400
1.404928 1.520875 1.643032
1.573519 1.749006 1.938777
1.762341 2.011357 2.287758
1.973822 2.313061 2.699554
2.210681 2.660020 3.185474
2.475963 3.059023 3.758859
2.773078 3.517876 4.435454
3.105848 4.045558 5.233835
3.478549 4.652391 6.175926
3.895975 5.350250 7.287592
4.363493 6.152787 8.599359
4.887112 7.075706 10.147244
5.473565 8.137061 11.973748
6.130393 9.357621 14.129022
6.866040 10.761264 16.672246
7.689966 12.375453 19.673251
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1

1%

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0.990099
1.970395
2.940985
3.091965
4.853431
5.795476
6.728194
7.651678
8.566017
9.471304
10.367628
11.255077
12.133740
13.003703
13.865052
14.717874
15.562251
16.398268
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Fator de Valor Atual de uma série de pagamentos
2%

3%

4%

0.980392
1.941561
2.883883
3.807728
4.713459
5.601431
6.471991
7.325481
8.162237
8.982585
9.786848
10.575341
11.348374
12.106249
12.849263
13.577709
14.291872
14.992031

0.970874
1.913469
2.828611
3.717098
4.579707
5.417191
6.230283
7.019692
7.786109
8.530203
9.256224
9.954004
10.634955
11.296073
11.937935
12.561102
13.166118
13.753513

0.961538
1.886094
2.775091
3.629895
4.451822
5.242137
6.002054
6.732745
7.435331
8.110896
8.760477
9.385074
9.985648
10.563123
11.118387
11.652295
12.165669
12.659297

5%

6%

7%

0.952381 0.943396 0.934579
1.859410 1.833393 1.808018
2.723248 2.673012 2.624316
3.545951 3.465105 3.387211
4.329476 4.212364 4.100197
5.075692 4.917324 4.766539
5.786373 5.582381 5.389289
6.463213 6.209794 5.971298
7.107821 6.801692 6.515232
7.721735 7.360087 7.023581
8.306414 7.886874 7.498674
8.863251 8.383844 7.942686
9.393573 8.852683 8.357650
9.898641 9.294984 8.745468
10.379658 9.712249 9.107914
10.837769 10.105895 9.446648
11.274066 10.477259 9.763223
11.689587 10.827604 10.059087

An

8%
0.925926
1.783265
2.577097
3.312127
3.992710
4.622879
5.206370
5.746639
6.246888
6.710081
7.138964
7.536078
7.903776
8.244237
8.559478
8.851369
9.121638
9.371887

9%
0.917431
1.759111
2.531295
3.239720
3.889651
4.485918
5.032953
5.534819
5.995247
6.417657
6.805190
7.160725
7.486904
7.786150
8.060688
8.312558
8.543631
8.755625

T ABELA III Fator de Ac. de Cap. de uma série de pagtos./Depósitos
1
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

i

i. 1 i

10%

1
n

12%

0.909091
1.735537
2.486852
3.169865
3.790787
4.355261
4.868419
5.334926
5.759024
6.144567
6.495061
6.813692
7.103356
7.366687
7.606079
7.823708
8.021553
8.201412

Sn

n

1 i

n

1 i
i

15%

0.892857
1.690051
2.401831
3.037349
3.604776
4.111407
4.563756
4.967640
5.328250
5.650223
5.937699
6.194374
6.423548
6.628168
6.810864
6.973986
7.119630
7.249670

0.869565
1.625709
2.283225
2.854978
3.352155
3.784482
4.160420
4.487321
4.771584
5.018768
5.233712
5.420619
5.583147
5.724475
5.847370
5.954235
6.047161
6.127966

18%
0.847457
1.565642
2.174273
2.690062
3.127171
3.497602
3.811527
4.077566
4.303022
4.494086
4.656005
4.793225
4.909512
5.008061
5.091577
5.162354
5.222334
5.273164

1

i

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

12%

15%

18%

1.000000
2.010000
3.030100
4.060401
5.101005
6.152015
7.213535
8.285670
9.368527
10.462212
11.566834
12.682503
13.809328
14.947421
16.096895
17.257864
18.430443
19.614747

1.000000
2.020000
3.060400
4.121608
5.204040
6.308121
7.434283
8.582969
9.754628
10.949721
12.168715
13.412090
14.680331
15.973938
17.293417
18.639285
20.012071
21.412312

1.000000
2.030000
3.090900
4.183627
5.309136
6.468410
7.662462
8.892336
10.159106
11.463879
12.807795
14.192029
15.617790
17.086324
18.598914
20.156881
21.761588
23.414435

1.000000
2.040000
3.121600
4.246464
5.416322
6.632975
7.898294
9.214226
10.582795
12.006107
13.486351
15.025805
16.626837
18.291911
20.023587
21.824531
23.697512
25.645413

1.000000
2.050000
3.152500
4.310125
5.525631
6.801913
8.142008
9.549109
11.026564
12.577892
14.206787
15.917126
17.712983
19.598632
21.578563
23.657492
25.840366
28.132384

1.000000
2.060000
3.183600
4.374616
5.637093
6.975318
8.393837
9.897468
11.491316
13.180795
14.971642
16.869941
18.882137
21.012880
23.275970
25.672528
28.212880
30.905652

1.000000
2.070000
3.214900
4.439943
5.750739
7.153291
8.654021
10.259802
11.977989
13.816448
15.783599
17.888451
20.140643
22.550488
25.129022
27.888053
30.840217
33.999035

1.000000
2.080000
3.246400
4.506112
5.866601
7.335929
8.922803
10.636627
12.487558
14.486562
16.645487
18.977126
21.495296
24.214920
27.152114
30.324283
33.750225
37.450244

1.000000
2.090000
3.278100
4.573129
5.984710
7.523334
9.200434
11.028474
13.021036
15.192930
17.560293
20.140720
22.953384
26.019189
29.360916
33.003398
36.973704
41.301338

1.000000
2.100000
3.310000
4.641000
6.105100
7.715610
9.487171
11.435888
13.579477
15.937424
18.531167
21.384284
24.522712
27.974983
31.772481
35.949730
40.544703
45.599173

1.000000
2.120000
3.374400
4.779328
6.352847
8.115189
10.089012
12.299693
14.775656
17.548735
20.654583
24.133133
28.029109
32.392602
37.279714
42.753280
48.883674
55.749715

1.000000
2.150000
3.472500
4.993375
6.742781
8.753738
11.066799
13.726819
16.785842
20.303718
24.349276
29.001667
34.351917
40.504705
47.580411
55.717472
65.075093
75.836357

1.000000
2.180000
3.572400
5.215432
7.154210
9.441967
12.141521
15.326995
19.085855
23.521308
28.755144
34.931070
42.218663
50.818022
60.965266
72.939014
87.068036
103.740283

PEGUE O GABARITO COMENTADO, CORRIJA
AS QUESTÕES E REFAÇA A PROVA.
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RESPOSTAS COMENTADAS
ATENÇÃO – RECURSOS À PROVA OFICIAL:
Após a aplicação da prova oficial, acompanhe no site do
Curso Sólon eventuais argumentos apresentados pelos nossos professores para
você montar seus recursos e, quem sabe, garantir mais alguns pontinhos na prova!
www.CursoSolon.com.br

CONHECIMENTOS BÁSICOS
01 D

A alternativa ‗a‘ é prejudicada pela expressão ‗todos os economistas brasileiros‘; a ‗b‘ aponta a China, mas o
texto registra a Índia, além de não ser possível, pelo texto, afirmar que é ―o país que mais vem se destacando
economicamente‖; a ‗c‘ a informação errada está quanto ao acréscimo da inflação, quando o texto diz que a
inflação é desconsiderada; a ‗e‘ é prejudicada quando determina o BC como ―o‖ órgão responsável, há outros
na verdade.

02 E

A alternativa ‗a‘ é falsa, pois ‗esta‘ refere-se a um passado recente – acontecido na semana atual -; na ‗b‘ o
pronome em destaque resgata a informação do período anterior à ocorrência dele; na ‗c‘, o pronome ‗eles‘
resgata ‗juros‘; na ‗d‘, o pronome relativo em questão resgata apenas o substantivo ‗estrangeiros‘.

03 B

A alternativa ‗a‘ é falsa, pois nas locuções adverbiais o uso da vírgula é facultativo; na ‗c‘, a forma verbal não
pode aparecer no plural pois trata-se aí de verbo impessoal; na ‗d‘ o erro está na afirmação de que os dois
adjetivos encontram-se no masculino plural; na ‗e‘ o verbo deveria vir no singular para concordar co m o sujeito Copom.

04 D

No texto, parte final, o autor diz ―um agrupamento indiviso, com chefe que não manda e povo que não obedece, não pode ser sociedade‖ para expressar a visão dos europeus em relação à organização social dos indígenas. Portanto, ao restringir a análise à cultura ocidental, excluem-se os indígenas. Todas as demais características dizem respeito à organização social dos europeus.

05 C

(A) (errada) Só aceita construção passiva VERBOS TRANSITIVOS DIRETOS. Assim, quando se transformou
a voz ativa em passiva, o comportamento do verbo ―pensar‖ seria ―pensar algo‖. Já em ―pensamos sobre a
sociedade‖, o verbo será classificado como INTRANSITIVO, devido ao fato de que a informação ―sobre a
sociedade‖, expressa o assunto sobre o qual se pensa, detalhe da ação, classificado sintaticamente como
ADJUNTO ADVERBIAL DE ASSUNTO.
(B) (errada) ―Ou seja‖ apresenta-se como termo que introduz explicação esclarecedora sobre algo já mencionado, o que não muda a direção argumentativa do texto, mas reitera-a.
(C) (correta) O autor faz uso do FUTURO DO PRETÉRITO como forma de não se compro-meter com a informação dada, visto que não é de sua autoria.
(D) (errada) ―a desconfiar‖ tem ―a‖ sem sinal indicativo de crase porque ―desconfiar‖ é verbo, classe gramatical
não determinada por artigo por não sofrer variação de gênero.
(E) (errada) A vírgula separa um termo da oração que quebra a ordem direta – sintático-lógica – da frase. Não
é opcional, é obrigatória na organização da informação.

06 D

(A) (errada) O ―que‖ funcionaria como PRONOME RELATIVO e formaria uma ORAÇÃO SUBORDINADA
ADJETIVA sem oração principal, o que tornaria a estrutura ilógica. Além disso, o substantivo ―pressuposto‖
rege a preposição ―de‖.
(B) (errada) A ênclise em ―seria-lhe‖ é proibida por se tratar de verbo no futuro. Quando isso ocorre e não há
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partícula atrativa obrigatória, deve-se usar MESÓCLISE. O correto, então, é ―ser-lhe-ia‖.
(C) (errada) Isso seria possível se o conectivo ―que‖ fosse retirado do contexto – ―Assim os europeus que
aqui...‖
(D) (correta) Tal situação fez uso de um SUJEITO INDETERMINADO PELA TERCEIRA PESSOA DO
PLURAL. Outra forma de se indeterminar o sujeito seria pelo PRONOME SE. Nesse caso, como o verbo
não é TRANSITIVO DIRETO, fica sempre na terceira pessoa do singular + SE. A próclise ocorreu porque
QUE sempre será PARTÍCULA ATRATIVA OBRIGATÓRIA.
(E) A informação é dita como verdade e não como possibilidade ou hipótese, suposição. A troca do
PRESENTE DO INDICATIVO (certeza) pelo PRESENTE DO SUBJUNTIVO (possibilidade, incerteza) alteraria o comportamento do enunciador diante da direção argumentativa.

07 B

(A) (errada) ―esse termo‖ retoma ―vida‖.
(B) (correta) Ele enumera as ―tendências‖ contrapostas e mantém a coesão textual.
(C) (errada) Retoma ―os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a criatividade‖ fazendo uso de um APOSTO RESUMITIVO – ―tudo isso‖.
(D) (errada) Refere-se à essência da vida.
(E) (errada) ―Aquilo‖ retoma a ―primeira tendência‖ tomando de assalto a vida.

08 D

A II está incorreta porque o poder ―monitora e coloniza o futuro‖.

09 E

(A) (errada) Proibido o uso do sinal indicativo de crase devido à ausência do artigo na ex-pressão.
(B) (errada) O autor encerra a estrutura e apresenta um APOSTO ENUMERATIVO, o que exige quebra sintática pelos dois-pontos. A vírgula indica uma pausa em estrutura que ainda continua a ser construída em
seguida.
(C) (errada) O objetivo da inserção do PRONOME SE é o de impessoalizar o discurso como a apassivação da
ação. Caso seja retirado, exige-se um agente, o que torna o discurso pessoal.
(D) (errada) É o contrário da anterior. No caso em questão nessa alternativa, temos o PRONOME
DEMONSTRATIVO ―AQUILO‖ como sujeito do verbo revelar. Não cabe a impessoalização aqui.
(E) (correta) O emprego do infinitivo aqui pode ser impessoal porque enfatiza-se a ação e não o sujeito, como
anteriormente.

10 D

(A)

(errada) É um complexo processo, que envolve aspectos sociais, psicológicos dentre outros.

(B) (errada) A expressão ―especificamente‖ não restringe ―processos psicológicos‖, mas o termo ―humanos‖.
(C) (errada) Sua construção é externa, nas relações do ―indivíduo com outros seres sociais e com os objetos
produzidos culturalmente‖.
(D) (correta) Sim, por serem APOSTOS.
(E) (errada) Retoma o último elemento citado ―subjetivo‖.

11 D

Juros Simples: a) 2/5 + 1/4 = 13/20  20/20 – 13/20 = 7/20,
b) J = 2/5.30000.0,07.2 + 1/4 .30000.0,08.2 + 7/20.30000.0,085.2 = 4.665,00

12 B

Equivalência de Capitais Simples (Valor Nominal): N = A(1 + i.n), N0 = 30.000(1 + 0,15.3), N1 = 50.000(1 +
0,15.2), N2 = 70.000 (1 + 0,15.1)  N0 = 43.500, N1 = 65.000, N2 = 80.500  N0 + N1 + N2 = N  N= R$
189.000,00.

13 C

Equivalência de Capitais Simples (Valor Atual): Aa + Ab = Ax + Ac  Aa = 59.280:(1 – 0,08.6), Ab =
120.000,00, Ac = 98.800:(1 – 0,08.3), Ax = X(1 – 0,08.6)  Ax = 0,085X, Ac = 130.000, Aa = 114.000 e Ab =
120.000,  0,052X + 130.000 = 114.000 + 120.000  X = 200.000,00.

14 B

Montante Composto: M‘ = Montante ao final dos 4 primeiros meses eM = Montante final. M‘ = C(1 + 0,08) 4 
3
4
3
M = M‘(1 + 0,15)  20.691,34 = C(1,08) .(1,15)  C = R$ 10.000,00.

15 A

Equivalência de Capitais Compostos (Valor Nominal): X + N3 = N1 + N2,
X + 150.000(1 + 0,1)6 = 70.000(1 + 0,1)3 + 100.000(1 + 0,1)9
X + 150.000.1,771 = 70.000.1,331 + 100.000.2,357
X = R$ 63.230,66.

16 C

Desconto Simples (Racional): A = N:(1 + i.n)  1000 = 1200: (1 + i.2,5)  i = 0,2 : 2,5 = 8% am

17 B

Anuidades ou rendas certas:
Entrada = 10% . $2.000.000 = $200.000
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Valor financiado = $2.000.000 - $200.000 = $1.800.000
A taxa de 28% a.a., com capitalização trimestral, é nominal. Como 1 ano tem 4 trimestres, a taxa trimestral
efetiva será:

it

28%
4

7% a.t.

O financiamento no valor de $1.800.000 representa uma renda certa no modelo básico. Assim:
P = R . an

i

1.800.000 = 205.821 . a n

an

7%

7%

= 8,745463

Consultando as tabelas financeiras, obtemos:
n = 14 trimestres
ou, ainda:
n = 14 . 3 meses

n = 42 meses

ou, ainda:
n = 3 anos e 6 meses
n

4

4

18 C

Taxas equivalente de juros compostos: M = C(1 + i)  60.775,31 = 50.000,00 (1 + i) .  (1 + i) = 1,215506
(consultando a tabela), teremos: 5% at,  Como um ano tem 4 trimestres, temos 4.5% = 20,0 % ou 20%.

19 A

Realmente são cinco valores. Essa é uma boa questão para criar sistema de memorização através do uso de
palavra mnemônica. Por exemplo, memorize a palavra CHARRETE para lembrar-se das consoantes C H R R
T (Compromisso, Honestidade, Respeito, Responsabilidade, Transparência). Mais comentários sobre Ética e
outros conteúdos você encontra no link www.cursosolon.com.br/cef

20 B

Segundo o art.37 do CDC, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço
e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o
medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à
sua saúde ou segurança.
O restante do que é apresentado na questão caracteriza a prática abusiva.

21 A

Segundo o artigo 51 do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que atenuem (diminuam) a responsabilidade
do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços. Observe que a alternativa A apresenta situação contrária a isso e, portanto, é a única incorreta na questão.

22 B

Questão que envolve apenas conceitos, não tendo muito o que comentar. Vamos aproveitar para citar exemplo de
acessibilidade à comunicação (item Z da questão) o fato de os bancos utilizarem dispositivos em suas máqu inas de
autoatendimento que permitem ao cliente a utilização de fones de ouvidos para pessoas com dificuldades visuais.

23 E

É de SETE dias (e não DEZ) o prazo no qual o consumidor pode desistir da compra, e mesmo assim quando a contratação de qualquer produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a
domicílio (art.51 do CDC).

24 D

De acordo com o art. 7º., inciso II, da Lei 7.998/90, o início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social é uma hipótese de suspensão do Seguro Desemprego, podendo o trabalhador voltar a recebê-lo após o término do referido benefício previdenciário. As demais assertivas tratam de hipóteses
de cancelamento do Seguro Desemprego, conforme o art. 8º. e incisos, também da Lei 7.998/90.

25 D

Conforme disposto no § 2º. do art. 7º. da Lei Complementar 7/70, a empresa deve ser penalizada na hipótese
de omissão do nome do trabalhador no cadastro do PIS.
O erro das demais assertivas está no fato de que para a percepção do abono salarial o trabalhador deve ter
percebido no ano base até 2 salários mínimos médios, além de ter que estar cadastrado no PIS há pelo
menos 5 anos, conforme art. 9º. da Lei 7.998/90. Há que se considerar ainda, que os dependentes e, em sua
falta, os sucessores, receberão o valor correspondente ao abono salarial na hipótese de falecimento do titular
da conta, conforme § 1º. do art. 9º. da Lei Complementar 7/70. Não confundir com o Seguro Desemprego,
este sim é direito pessoal e intransferível do trabalhador a teor do disposto no art. 6º. da Lei 7.998/90.
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De acordo com o disposto no § 1º. do art. 35 do Decreto nº. 99.684/90 o aposentado que voltar para o mercado de trabalho poderá sacar o FGTS mesmo quando pede demissão. Trata-se de uma exceção, uma vez
que para os demais trabalhadores a lei exige que haja dispensa sem justa causa, rescisão indireta ou culpa
recíproca (ver inciso I do art. 35 do Decreto nº. 99.684/90).
As demais assertivas estão incorretas em razão de:
-O prazo de validade do Certificado de Regularidade é de 6 meses, esta é regra, excepcionalmente terá validade de 30 dias, na hipótese de parcelamento de débito do FGTS (ver art. 46 do Decreto nº. 99.684/90).
-Não há necessidade de autorização judicial para liberação do FGTS aos dependentes conforme art. 38, caput, do Decreto nº. 99.684/90.
-É permitida apenas a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível na conta vinculada do
FGTS para fins de aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, conforme art. 35, inciso XII, do
Decreto nº. 99.684/90.
-E para a liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário concedido
no âmbito do SFH, deve haver um interstício mínimo de dois anos para cada movimentação, conforme art.
35, inciso VI, do Decreto nº. 99.684/90.

27 C

Segundo o Estatuto da Caixa Econômica Federal, os serviços das loterias federais são exercidos com exclusividade pelo Banco.

28 E

O objetivo está previsto no artigo 5º, XIX do Estatuto da Caixa Econômica Federal.

29 E

O objetivo está previsto expressamente no artigo 5º, XII do Estatuto da Caixa Econômica Federal.

30 A

Foi nesse dia que Dom Pedro II assinou o Decreto n° 2.723, dando origem à Caixa Econômica e Monte de
Socorro. Criada com o propósito de incentivar a poupança e de conceder empréstimos sob penhor, a instituição veio combater outras que agiam no mercado, mas que não ofereciam garantias sérias aos depositantes
ou que cobravam juros excessivos dos devedores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31 C

Está incorreto o item II, em sua parte final, pois os membros do COPOM reúnem-se a cada 45 dias, em média,
em eventos de dois dias seguidos, sempre numa terça e uma quarta-feira. As atas em português das reuniões
do Copom são divulgadas às 8h30 da quinta-feira da semana posterior a cada reunião, dentro do prazo regulamentar de seis dias úteis.

32 C

Observe que cabe ao BACEN ―emitir‖ papel moeda, de acordo com as determinações do CMN, a quem compete ―autorizar‖ a emissão de dinheiro no país.

33 D

Não é essencial ao cheque a assinatura do beneficiário (favorecido), até porque o cheque pode ser emitido ao
portador. A alternativa ficaria correta se se referisse à assinatura do emitente (também chamado de sacador).

34 E

Atualmente o cheque comporta sim a cadeia de endossos, o que quer dizer que um favorecido pode transferir
o benefício para outro (endosso), que pode transferir para um terceiro (novo endosso), este para outra pessoa,
e assim sucessivamente.

35 C

O item III está incorreto. A conta de pessoa jurídica deve ser movimentada pelos seus representantes. Quando o ato constitutivo da empresa estabelece que mais de uma pessoa a representa, todos eles devem participar da responsabilidade pela movimentação da conta (ainda assim a conta é considerada individual).

36 D

O item IV está incorreto, pois tanto a CVM como o BACEN estão subordinados ao CMN que é, conforme esclarecido em outro item, o máximo do Sistema Financeiro Nacional.

37 C

Somente as entidades FECHADAS de previdência são conhecidas como fundos de pensão. Além da FUNCEF
(funcionários da Caixa), também são exemplos a Previ (funcionários do BB) e a Petros (funcionários da Petrobras) etc.
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38 E

De forma alguma as bolsas de valores são órgãos auxiliares (são órgãos fundamentais), nem vinculado ao
BACEN (e sim CVM). Também são exemplos valores mobiliários, CDB e títulos da dívida pública. As instituições financeiras, mesmo as constituídas na forma de sociedades anônimas, não podem emitir debêntures.
Elas emitem CDB. Cabe ao BACEN a fiscalização de todo o mercado de câmbio.

39 B

Corretíssima, não havendo o que se comentar. Aproveito a oportunidade para oferecer a você materiais de
resumos e dicas disponíveis, gratuitamente, no link www.cursosolon.com.br/cef

40 A

Sem comentários, por se tratar de questão conceitual (aprenda através dela).

41 B

Vale lembrar que as sociedades anônimas de capital fechado possuem esse nome pois não tem suas ações
vendidas em bolsa.

42 E

Essa é a famosa Lei da oferta e da procura, comum em qualquer mercado, inclusive no cambial.

43 E

O SISCOMEX não tem nada a ver com a sistemática tributária referida na alternativa. É o SISCOMEX que
efetua automaticamente o débito dos tributos federais.

44 A

Menor púbere é aquele que tem 16 anos completos e 18 incompletos (abaixo disso são menores impúberes).
Civilmente o menor púbere é considerado pessoa com incapacidade relativa, mas isso não o impede de possuir conta contente individual, necessitando, para isso, que tenha autorização do responsável.

45 B

O prazo de apresentação é de 60 dias por se tratar de cheque emitido numa localidade (Curitiba) para ser
pago em outra (Brasília). O cheque não pode ser pago no guichê de caixa, pois está cruzado. Pode não ser
mencionado o local de emissão do cheque.

46 A

I. O cheque cruzado somente pode ser pago a um banco.
II. O cruzamento ―em branco‖ é, por definição, aquele sem qualquer exigência dentro das linhas paralelas.
III. Em regra, os títulos de crédito (aí incluídos os cheques) aceitam garantias de terceiros, formalizados na
forma de aval.
IV. O preenchimento de um cheque com caneta de tinta vermelha ou verde não invalidade do ato de vontade
firmado e, portanto, é perfeitamente válido. Os bancos preferem que os clientes utilizem tinta de cor escura
para não prejudicar a imagem obtida na microfimagem dos cheques em seus arquivos.

47 C

Debêntures são títulos de médio e longo prazos. Quando a companhia precisar lançar no mercado títulos de
curto prazo, ela emitirá commercial papers, que é outro exemplo de documento de valor mobiliário.

48 D

O item I está incorreto, pois ocorre o inverso do que é apresentado. Em razão do aumento da oferta da moeda
estrangeira no mercado, a tendência é a diminuição da taxa de câmbio (lei da oferta e da procura), o que
favorece as operações brasileiras de importação e prejudica as de exportação.

49 D

O item I está incorreto. No mercado de câmbio há contratos de compra e contratos de venda, os quais são
emitidos pela ótica do agente financeiro. Ou seja, o contrato de câmbio de compra é emitido quando o banco
compra moeda estrangeira. O de venda e formalizado quando a instituição vende moeda estrangeira. Observe
que na operação em questão o banco vendeu a mim a moeda europeia para fazer frente à remessa internacional.

50 C

Questão conceitual. Vamos aqui apenas registrar que a taxa básica de juros (taxa SELIC) é definida de forma
técnica pelo COPOM a partir da meta de inflação estabelecida pelo CMN. Saiba mais sobre política econômica a partir de dicas e resumos no link www.cursosolon.com.br/cef. Vale a pena consultar.

51 E

A única quebra se pode afirmar existir no texto exibido é uma quebra de seção contínua, não é possível observar nenhuma quebra de coluna.

52 B

Dentro de um documento do Word 2003, sempre que se pressiona ENTER no teclado um novo parágrafo será
criado, não é necessário usar o ponto final. Para passar para a linha seguinte sem iniciar um novo parágrafo
pode-se usar o atalho de teclado SHIFT + ENTER ou clicar em inserir e depois em Quebras, na janela Quebras inserir uma quebra de texto.
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Para inserir o cabeçalho padrão em um documento no BrOffice Writer é só clicar no menu Inserir, escolher
Cabeçalho e em seguida selecionar a opção Padrão.
Cuidado! A alternativa E apresenta o caminho do Word para se colocar cabeçalho e rodapé em um documento.

54 D

Tanto a fórmula do item I como as funções dos itens II e III calculam a média do aluno 1 na célula D2.
Ao usar a alça de preenchimento na célula D2 após a construção da fórmula ou função adequada, arrastando
para D3, D4 e D5 a média dos demais alunos será calculada.

55 D

A função =SOMA(A1:B2;B3) soma o intervalo retangular de A1 até B2 e também o Intervalo único B3. A figura
abaixo mostra as células que estariam envolvidas caso esta função fosse utilizada.

56 C

O KDE (K Desktop Environment) é uma das interfaces gráficas que se pode utilizar quando se usa o sistema
operacional Linux. O KDE tem sido o preferido das pessoas que migram do Windows para o Linux, esta preferência se deve a sua similaridade com o sistema da Microsoft.

57 A

Sempre que estiver navegando em uma página da WEB ou usando navegadores, o usuário estará utilizando o
protocolo HTTP.

58 D

Arquivos de computador salvos no disco possuem nomes e podem possuir sobrenomes. Os sobrenomes são
chamado de extensão. As extensões permitem associar um arquivo de documento a um aplicativo.
Os documentos criados no Microsoft Word são salvos com a extensão .DOC.
Documentos criados no Writer são salvos com a extensão .ODT ( open document text).
Documentos criados no Calc são salvos com a extensão .ODS (open documento spreadshit).

59 A

O Cliente e o Servidor sempre interagem usando protocolos de comunicação que sejam suportados por ambos.
FTP é um serviço que pode ser usado na Internet e como todos os outros serviços é oferecido por um servidor, não como usar este serviço se não houver um servidor para atender o cliente.

60 B

O IPv4 possui endereçamento de 32 bits e o IPv6 possui endereçamento de 128 bits.

É isso aí.

Saiba mais:
Acompanhe no site www.CursoSolon.com.br
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