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*** ESTRUTURA DA PROVA CONFORME O EDITAL***

DIVISÃO DAS DISCIPLINAS CONFORME INTERPRETAÇÃO DO CURSO SÓLON:
A única disciplina com quantidade conhecida de itens de questões é língua portuguesa (14), pois
nos demais casos o edital prevê um agrupamento de conteúdos. Com base na experiência dos
professores do Curso Sólon, a prova oficial a ser aplicada no dia 30/03 deverá seguir a seguinte
estrutura, que também utilizamos para este simulado:
Conforme o edital do concurso
Prova
P1

CONJUNTO DE
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos
Básicos
(demais disciplinas)

P2

P3

Conforme cálculo dos professores do Curso Sólon

Quant.
itens

Peso

Nota
máx.

14

2

28

36

1

36

Conhecimentos
Específicos

70

2

140

Prova Discursiva

-

1

20

NOTA TOTAL (provas P1 + P2 + P3)

COM O BRASIL NA COPA

224

Quant.
itens

Peso

Nota
máx.

14

2

28

Matemática

7 a 12

1

7 a 12

Raciocínio Lógico

7 a 12

1

7 a 12

Atualidades

5 a 10

1

5 a 10

Ética + Legislação

5 a 10

1

5 a 10

Atendimento

15 a 20

2

30 a 40

Conhec. Bancários

45 a 55

2

90 a 110

DISCIPLINA
Língua Portuguesa

Redação: texto de até 30 linhas (caneta preta).

20

Obs.: Redação na forma de texto descritivo, narrativo,
expositivo-argumentativo ou instrucional.

PROVA OFICIAL - RECURSOS: Como tradicionalmente ocorre,
nos dias posteriores à aplicação das provas oficiais, os professores do Curso Sólon vão analisar questões e gabarito para, eventualmente, apresentarem sugestões de recursos para você.
Portanto, fique de olho no portal do Curso Sólon na internet.
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poeta tanto admirava a força, a agilidade e a coragem de seus
contemporâneos nas competições dos estádios quanto compreendia a fragilidade dos seres humanos no curto instante da
vida. Dele é a constatação de que o homem é apenas o sonho
de uma sombra. Apesar de tudo, ele se consolará no mesmo
poema: e como a vida é bela!
O século XX, que para alguns foi curto, para outros foi dilatado em seu sofrimento. Foi o século da mais renhida luta
entre a opressão totalitária e a dignidade dos seres humanos.
É provável que nele não tenha havido um só dia sem algum
confronto bélico. Mas, em que século os seres humanos conheceram a paz?
Todos os tempos são opressivos, mas o nosso tempo é o
mais pesado de todos, e não só porque nele nos toca viver.
A tecnologia nunca serviu tanto à tortura, ao vilipêndio e à
morte quanto serve hoje. Não há mais liberdade em nenhum
lugar do mundo: os satélites nos ouvem e nos seguem pelas
câmeras de televisão, pelo telefone celular, pelo uso do cartão
de crédito, pelo desenho de nossos olhos. Podemos morrer,
ao atender a uma chamada telefônica, e grilhões explosíveis
por controle remoto impedem aos prisioneiros um direito sempre reconhecido, o de buscar a própria liberdade.

LINGUA PORTUGUESA:
Professora Eliane Haj
Texto I – itens de 1 a 10
Poucas coisas mudaram no mundo nos últimos 100 mil
anos. Naquela época, os primeiros seres humanos modernos surgiram na África e começaram a se espalhar por
outros continentes. Eles eram praticamente idênticos aos
mais de 6 bilhões de pessoas que habitam hoje o planeta.
De lá para cá, os únicos retoques que a nossa espécie
sofreu foram pequenas adaptações aos diferentes ambientes — mudanças exteriores para lidar melhor com lugares
frios, secos ou com ventos mais fortes. O lado triste dessa
incrível capacidade de adaptação é que as diferenças físicas foram usadas para avaliar pessoas à primeira vista e
atribuir-lhes qualidades e defeitos.
Milhões foram escravizados, mortos ou discriminados
por causa da aparência física.
Rafael Kenski. Vencendo na raça. In: Superinteressante,
abr./2003, p. 42 (com adaptações).

Infere-se do texto I

Mauro Santayana. Sonhos e sombras. In: Correio Braziliense.
“Opinião”, 1.º/1/2003 (com adaptações).

01. [___] que a adaptação ao meio ambiente foi uma das causas das poucas coisas que mudaram no mundo nos
últimos 100 mil anos.

Com relação ao emprego das estruturas linguísticas do
texto acima, julgue os itens seguintes.

02. [___] avaliar pessoas pela aparência física é desconhecer
as verdadeiras e profundas mudanças que aconteceram nos seres humanos ao longo do tempo.

08. [___] Pelo emprego dos pronomes na primeira pessoa do
plural — “nos” (linha 1, 16 e 19), “nosso” (linha 15) e
“nossos” (linha 21) — e da forma verbal “Podemos”
(linha 21), o autor procura compartilhar as ideias
com o leitor, inserindo-o no texto.

03. [___] escravização, morte e discriminação por causa da
aparência física são decorrências nefastas das mudanças exteriores que ocorreram nos seres humanos ao se espalharem pelo planeta.

Julgue os itens a seguir, a respeito do emprego das estruturas linguísticas no texto I.
04. [___] Em “aos” (linha 4), o emprego da preposição a é
exigência do adjetivo “idênticos” (linha 4) e o artigo é
exigência do substantivo “pessoas” (linha 5).

09. [___] As expressões “O poeta” (linha 3), “Dele” (linha 6) e
“ele” (linha 7) constituem uma cadeia anafórica relativa a um mesmo referente: “Píndaro” (linha 1).
10. [___] A inserção de vírgula imediatamente após “estádios”
(linha 4) torna o período gramaticalmente errado.
11. [___] Em “de que o homem” (linha 6), a preposição

sublinhada é exigida pelas regras de regência
do substantivo “constatação” (linha 6).

05. [___] Se a expressão “diferentes ambientes” (linha 7-8)
fosse empregada com sentido indeterminado, deveria ser precedida apenas pela preposição a.

12. [___] Embora o efeito de sentido seja diferente, no

06. [___] Mantêm-se a correção gramatical e a coerência
textual se o trecho “avaliar pessoas à primeira vista
e atribuir-lhes qualidades e defeitos” (linha 12-13) for
assim empregado na voz passiva: que pessoas sejam avaliadas à primeira vista e atribuídas qualidades e defeitos.

lugar do futuro do presente em “consolará” (linha 7), estaria gramaticalmente correto e textualmente coerente o emprego do futuro do pretérito consolaria ou do pretérito perfeito consolou
13. [___] Considerando-se a enumeração dos itens, o

sinal indicativo de crase em “à morte” (linha
17e18) pode ser dispensado sem outras alterações no período e o efeito será uma generalização de sentidos.

07. [___] A expressão “encontraram-se” na frase “Encontraram-se muitos indícios de vida em outros planetas,
especialmente quanto ao uso do pronome “se” como
partícula apassivadora, determina a possibilidade de
o verbo também estabelecer a concordância no singular.

14. [___] Imediatamente após a palavra “reconhecido”

(linha 24), a vírgula poderia ser substituída por
sinal de dois-pontos sem prejuízo para a correção gramatical do período.

Texto II – itens de 8 a 14
Píndaro nos preveniu de que o futuro é muralha espessa,
além da qual não podemos vislumbrar um só segundo. O
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CONHECIMENTOS BÁSICOS: DEMAIS DISCIPLINAS
36 itens x peso 1 = máximo de 36 pontos
MATEMÁTICA:

RACIOCÍNIO LÓGICO:

Professor Pacífico

Professor Jean

Dois analistas devem emitir pareceres sobre 66 pedidos
de desarquivamento de processos. Eles decidiram dividir
os pedidos entre si, em quantidades que são, ao mesmo
tempo, diretamente proporcionais às suas respectivas
idades e inversamente proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no Tribunal. Se um deles tem 32
anos e trabalha há 4 anos no Tribunal, enquanto que o
outro tem 48 anos e lá trabalha há 16 anos.

Texto para as questões 25, 26 e 27
Mara, Júlia e Lina são assessoras em um tribunal. Uma delas
ocupa a função de cerimonialista, outra, de assessora de
assuntos internacionais e a outra, de analista processual. Uma
dessas assessoras ocupa a sua função há exatos 11 anos,
outra, há exatos 13 anos, e a outra, há exatos 20 anos. Sabese, ainda, que:
• Mara não é a cerimonialista e não é a assessora que exerce
a função há exatos 11 anos;
• a analista processual ocupa a função há exatos 20 anos;
• Júlia não é a assessora de assuntos internacionais nem é a
assessora que ocupa a função há exatos 13 anos;
• Lina ocupa a função há exatos 13 anos.

Logo podemos afirmar que:
15. [___] o número de pareceres que o mais jovem deverá
emitir é inferior a 50.
16. [___] o número de pareceres emitidos pelo mais velhos é
exatamente 18.

Na reforma do Curso Sólon, 24 operários fizeram 2/5 de
determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por
dia. Em quantos dias a obra estaria terminada, se fossem
dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído
de uma hora por dia?
17. [___] é correto dizer que o número de dias seria um número primo e divisível por 3.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes.
25. [___] Mara é a assessora que ocupa essa função há mais
tempo.
26. [___] A assessora de assuntos internacionais ocupa a
função há exatos 11 anos.

18. [___] o número de dias seria exatamente 20.

27. [___] Lina é a cerimonialista.

Se uma taxa nominal de 60% a.a. é capitalizada quadrimestralmente, a taxa anual efetiva é correto afirmar que

Julgue o item seguinte, relativo à lógica proposicional.

19. [___] a taxa efetiva anual de 80%

28. [___] A sentença “um ensino dedicado à formação de
técnicos negligencia a formação de cientistas” constitui uma proposição simples.

20. [___] a taxa efetiva anual é de aproximadamente 73% ao
ano.

No Banco Sólon S.A., um capital aplicado a juros compostos, à taxa nominal de 36% ao ano, com capitalização
mensal, atingiu um montante de R$10.900,00 ao fim de um
trimestre. Desprezando os centavos, o capital aplicado:
21. [___] foi de aproximadamente R$ 9.975,00.
Uma pessoa recebeu R$ 6.000,00 de herança, sob a condição de investir todo o dinheiro em dois tipos particulares de ações, X e Y. As ações do tipo X pagam 7% aa ano
e as ações do tipo Y pagam 9% ao ano. O obtendo R$
500,00 de juros em um ano, podemos afirmar que

30. [___] Considere que as proposições sejam representadas
por letras maiúsculas e que se utilizem os seguintes
símbolos para os conectivos lógicos: ∧ – conjunção; ∨
– disjunção; ⇒ – condicional; ⇔ – bicondicional.
Nesse sentido, julgue o item seguinte.
A proposição “Fiscalizar os poderes constituídos é
um dos pilares da democracia e garantir a liberdade
de expressão, outro pilar da democracia” pode ser
corretamente representada por P∧Q.
Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas, julgue os próximos itens,
relativos a lógica proposicional e de argumentação.

22. [___] o capital Y é um valor menor que R$ 4.000,00
23. [___] o capital X é exatamente R$ 1.800,00

Considere que a tabela abaixo representa as primeiras
colunas da tabela-verdade da proposição

24. [___] o capital X é 50% maior que o capital Y.
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29. [___] A proposição “Deve ser estimulada uma atuação
repressora e preventiva dos sistemas judicial e policial contra todo ato de intolerância” é uma proposição composta.
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de mercadorias e de capitais derrubando definitivamente as barreiras comerciais entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos.
Considerando a problemática ambiental e os riscos relacionados à exploração dos recursos ambientais, julgue o
que segue:

31. [___] Logo, a coluna abaixo representa a última coluna
dessa tabela-verdade.

38. [___] Após a Revolução Industrial as atividades econômicas passaram a depender da queima de grande
quantidade de combustíveis fósseis, este fato intensificou o Efeito Estufa no planeta Terra . Estudos indicam que o aquecimento global vem apresentando
sérias consequências para a vida dos homens no
planeta.
39. [___] Atualmente o domínio de fontes de água potável,
elemento essencial à vida, é um dos grandes problemas da sociedade, visto que se trata de um recurso não renovável.

Sobre a América Latina contemporânea, julgue as afirmativas:

32. [___] A negação da proposição “Lúcia é feliz e Beatriz é
triste” é “Lúcia não é feliz ou Beatriz não é triste”.
33. [___] Considere verdadeira a declaração: "Se alguém é
determinado, então não desiste nunca". Com base na
declaração, é correto concluir que “Se alguém desiste, então não é determinado”.
34 .[___] De um total de 500 funcionários de uma repartição,
200 trabalham no setor A e 180 trabalham no setor B.
Esses dados incluem 130 servidores que trabalham
em ambos os setores. Então a probabilidade de que
um servidor escolhido aleatoriamente trabalhe no setor A ou no setor B será de 60%.

41. [___] Acusado de mau desempenho de suas funções,
Fernando Lugo, presidente do Paraguai, deixou o
governo do país, a nove meses das próximas eleições presidenciais em 2012, causando uma grande
instabilidade política entre os países do
MERCOSUL.
42. [___] Nos últimos anos o Brasil recebeu uma grande leva
de imigrantes haitianos, que procuram uma melhor
condição de vida, principalmente após o grande terremoto que devastou parte do Haiti. A principal rota
de entrada destes imigrantes é a região amazônica.

ÉTICA e LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA:

ATUALIDADES:

Professor Christian

Professor Thiago
Sobre a economia e o processo de globalização em escala
mundial, julgue os itens abaixo:
35. [___] Na ultima década um grupo de países denominado
de BRICS vem atraindo atenção dos investidores internacionais por continuarem mantendo um ritmo de
crescimento econômico mesmo diante de um cenário
de crise internacional.

43. [___] Jadson, servidor do órgão público W, adora se vangloriar pelos serviços públicos prestados por seu órgão. Afirma o servidor, que é ele quem faz o órgão
“andar”, que sem sele as coisas não “andam”, autopromovendo-se à custa da Administração Pública.
Assim agindo, o servidor fere o princípio da legalidade da Administração Pública.
44. [___] Romarinho é trabalhador e possui 65 (sessenta e
cinco anos de idade). Assim, nos termos da legislação aplicável, pode-se afirmar que Romarinho pode
sacar o valor do FGTS em sua conta vinculada unicamente em razão da idade atingida.

36. [___] Na segunda metade do século XX, o Brasil assistiu a
um acelerado processo de urbanização. A partir do
processo de êxodo rural, a população brasileira concentrou-se nas metrópoles regionais / capitais de estado, trazendo o progresso e o desenvolvimento social para o espaço urbano brasileiro.
37. [___] Embora tenha começado há alguns séculos, as ultimas décadas do século XX constituíram o marco
para a intensificação do processo da globalização. A
partir desse momento o desenvolvimento da informática ligada às telecomunicações facilitou a circulação
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40. [___] Nos últimos anos a diplomacia sul-americana vem
aparecendo constantemente na grande mídia, por fatos nem sempre amenos. Um dos casos que mais
atraiu a atenção da mídia internacional foi o episódio
da morte de Hugo Chaves e o problema na continuidade de sua política “bolivariana” com a eleição de
Maduro.
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45. [___] Nos termos da lei vigente, o benefício do bolsa família variável, vinculado ao adolescente, destinado a
unidades familiares que se encontrem em situação
de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em
sua composição adolescentes com idade entre 16
(dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até
o limite de 2 (dois) benefícios por família.
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46. [___] Cássio é trabalhador e possui 2 empregos, percebendo em cada um deles cerca de 10 salários mínimos. Porém, é dispensado sem justa-causa de um
deles, no qual percebeu salário nos 6 meses anteriores à dispensa. Assim, Cássio terá direito à percepção do seguro-desemprego.
47. [___] A CEF é considerada gestor da aplicação do FGTS.
48. [___] São princípios expressos da Administração Pública
dispostos no art. 37 da CF: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Prerrogativa da Administração e
Eficiência.

49. [___] Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera
de solução que compete ao setor em que exerça
suas funções, permitindo a formação de longas filas,
ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do
serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente
grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.
50. [___] São valores do Código de Ética da CEF: respeito,
honestidade, compromisso, transparência e responsabilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
70 itens x peso 2 = máximo de 140 pontos
Professor Guerra

60. [___] Do total de ações de uma empresa, as ordinárias
devem representar obrigatoriamente quantidade inferior a 50% de suas emissões.

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, contratos de derivativos, entre outros.
A respeito desse mercado com crescimento vertiginoso
no país, julgue os itens a seguir.

As moedas estrangeiras têm as suas cotações alteradas
em pequenos intervalos de tempo, conforme o fluxo de
oferta e procura. Acerca das operações de câmbio, remessas de moedas estrangeiras, arbitragens, contratos
de câmbio e das instituições autorizadas a operar no mercado cambial, julgue as afirmações a seguir

51. [___] Os preços das ações são formados diretamente de
acordo com a projeção futura de mercado, apostado
pelo Ibovespa.

61. [___] Se o cliente de um banco no Brasil deseja remeter
500 euros para um residente em Verona, na Itália,
essa operação pode ser efetuada com o banco no
Brasil, que recebe o equivalente em reais ou debita o
valor correspondente na conta-corrente do cliente,
cobrando uma comissão pela remessa, e credita em
moeda estrangeira para um banqueiro no exterior.
Então, o banqueiro avisa o favorecido e entrega a
ele o valor na moeda local.

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS:

52. [___] As ações constituem títulos representativos da menor fração do capital social de uma companhia, podendo ser classificadas em ordinárias ou escriturais.
53. [___] Quando ocorre desdobramento de ações (split), não
há imediata variação patrimonial na companhia, visto
que, simplesmente, foi alterado o número de ações
em que se divide o capital da empresa.
54. [___] No Brasil, há décadas deixaram de existir ações e
debêntures ao portador, de modo a facilitar a identificação dos investidores no mercado de valores mobiliários.

63. [___] Operações de câmbio consistem basicamente na
conversão da moeda de um país na moeda de outro
país. Essas operações podem ser de compra de
moeda estrangeira, de venda de moeda estrangeira
ou de arbitragem.

55. [___] No mercado secundário de ações atuam exclusivamente as companhias que lançam suas ações (underwriting) para captar recursos financeiros para fazer frente a seus investimentos de longo prazo.
56. [___] O mercado secundário de ações e de debêntures
compreende a revenda e recompra desses títulos,
garantindo crédito direto para a empresa emissora.

64. [___] Nas instituições autorizadas pelo Banco Central, se
um turista francês trocar cédulas de euros por reais,
estará trocando moedas, o que é denominado câmbio manual.

57. [___] O processo de transformação de uma companhia
fechada para companhia aberta deve ser aprovado
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

65. [___] Se um banco autorizado a operar no mercado de
câmbio tiver comprado divisas de um exportador de
produtos agrícolas, necessariamente deverá vendêlas para o BACEN.

58. [___] No mercado à vista de ações, a bolsa de valores
determina que o comprador realize o pagamento em
até três dias úteis bancários após a realização do
negócio (D+3).

Considere hipoteticamente que o Sr. Sólon da Terra, um
investidor brasileiro, use R$ 100.000,00 para comprar
dólares e remetê-los para Nova York, autorize imediatamente 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

59. [___] Após a efetuação do registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de uma emissão de ações
posteriormente julgadas fraudulentas, estas não
mais poderão ser suspensas pelo órgão se a fraude
for comprovada.
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62. [___] Quando o BACEN realiza uma operação de compra
ou venda de moeda estrangeira, todos os bancos
comerciais, múltiplos e de investimentos são instituições habilitadas para participar do leilão de compra
ou de venda.
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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, é possível abstrair as seguintes conclusões a
respeito dos negócios do Sr. Sólon:
66. [___] O investidor obteve uma rentabilidade superior a R$
3.500,00.
67. [___] A operação em si se caracteriza como câmbio futuro,
tendo em vista que somente pode ser cursada em
bolsas de futuros dos países envolvidos.

curso e prazo de amortização de três vezes o número de semestres financiados, acrescido de 12 meses.
Durante a fase de utilização e carência é exigido,
trimestralmente, o pagamento dos juros, com valor
máximo de R$ 50,00.
77. [___] Considere a seguinte situação hipotética: Ana Cursolina, que concluiu curso superior de pedagogia com
financiamento do FIES, e Janete Silva, que está inadimplente com o Programa de Crédito Educativo
(PCE/CREDUC), pretendem inscrever-se junto ao
FIES para custear seus estudos em novos cursos
superiores. Nessa situação, ambas as inscrições deverão ser vedadas.
78. [___] Para que um estudante universitário do curso de
matemática consiga financiar sua graduação pelo
FIES, basta que ele esteja regularmente matriculado
nas disciplinas de seu curso, independentemente da
instituição de ensino a que pertença.

O Sistema Financeiro Nacional (SFN), composto por um
complexo conjunto de instituições, órgãos e entidades,
tem por objetivo final intermediar recursos entre os agentes econômicos (pessoas, empresas, governo).
68. [___] De acordo com a legislação, as instituições financeiras nacionais somente poderão funcionar no país
mediante prévia autorização do Conselho Monetário
Nacional (CMN).

Em virtude de seu grande valor na economia, compete ao
CMN traçar as diretrizes determinantes da política do crédito rural, bem como o estabelecimento de termos, prazos, juros e demais condições das operações de crédito
rural. A respeito do Agronegócio, atividade que a Caixa
começou a desempenhar a partir de 2013, julgue os itens
a seguir.

69. [___] Trabalhar para evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de preço dos valores mobiliários negociados
no mercado de capitais é atribuição da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM).

79. [___] O Empréstimo do Governo Federal (EGF) visa proporcionar ao beneficiário do crédito rural condições
para o custeio de sua safa.

70. [___] Ao Conselho Monetário Nacional (CMN) compete —
além de fixar as diretrizes e normas das políticas
monetárias e cambiais e cuidar da execução dessas
políticas — autorizar as emissões de papel-moeda e
zelar pela liquidez e pela solvência das instituições
financeiras, bem como fiscalizá-las.

80. [___] Pode também utilizar os benefícios do crédito rural
pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo
produtor rural, se dedique à pesquisa de mudas ou
sementes certificadas.

71. [___] Dos três ministros que compõem o Conselho Monetário Nacional (CMN), um deles é o presidente do
Banco Central.

81. [___] No penhor rural, a regra é que a coisa empenhada
continua em poder do devedor, que deve guardá-la e
conservá-la.

72. [___] Ao ser o depositário das reservas oficiais e ouro, o
BACEN cumpre a função de ser a autoridade monetária mais atuante do mercado primário de câmbio e
de valores mobiliários.

82. [___] O PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar, criado pelo governo federal,
dá apoio financeiro não somente nas atividades do
agronegócio familiar mas também nas atividades
não agrícolas, tais como turismo rural e produção artesanal no setor rural.

73. [___] Entre outras funções, cabe à CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) realizar as operações de redesconto às instituições financeiras.
74. [___] Não é função do Banco Central do Brasil regular os
valores internos da moeda, prevenindo ou corrigindo
surtos de inflação ou deflação.

A respeito dos produtos bancários ofertados na sociedade, sobretudo os que possuem finalidade social, de iniciativa governamental, julgue os itens a seguir.

75. [___] Os poderes de jurisdição e atuação dos correspondentes bancários (COBAN) estendem-se, entre outros, ao lançamento de ações e debêntures do banco
que representa, porém não abrange títulos públicos.

83. [___] O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), operacionalizado pela Caixa, financia moradias populares desde que se tratem de imóveis residenciais novos, em construção ou na planta, com taxas reduzidas e subsídios que podem chegar a R$ 50 mil.
84. [___] Relativamente à moradia em setor urbano, é condição para o Programa Minha Casa Minha Vida
(MCMV) a comprovação de renda familiar bruta de
R$ 6 mil por mês.

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) tem como
agentes financeiros exclusivos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, cuja finalidade é ampliar o acesso
à educação superior por meio de financiamento de cursos
de graduação presenciais não gratuito. A esse respeito,
julgue os itens a seguir.
76. [___] O FIES possibilita o financiamento de até 100% de
cursos superior presenciais com taxa de juros anual
de 3,4%, carência de 18 meses após a conclusão do
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determinado ou determinável e forma prescrita ou nãodefesa em lei. Por isso, para os bancos é muito importante ter informações acerca de seus clientes, suas capacidades, seus domicílios ou sedes. Considerando essas
informações, julgue os itens a seguir.

O cheque é considerado pelo Banco Central uma ordem
de pagamento à vista e um título de crédito com características peculiares. Com relação à legislação em vigor
aplicável a circulação, endosso, compensação de cheques e características do cheque, avalie as afirmações
seguintes.

96. [___] Cessará para os menores de 18 anos e maiores de
16 anos de idade a incapacidade civil, quando tenham colado grau em curso de nível superior.

86. [___] O prazo de bloqueio dos cheques varia em função
dos seus valores. Para a liberação dos depósitos de
cheques da mesma praça com valores superiores a
R$ 300,00, o prazo é de até um dia útil (D+1), contado a partir do dia útil seguinte ao do depósito, quando o valor do cheque ficará disponível para saque
pelo cliente, se não for devolvido.

97. [___] Para estabelecer um relacionamento bancário, as
pessoas devem comprovar o seu domicílio. No caso
das pessoas jurídicas de direito privado, o seu domicílio é o estabelecimento principal da empresa, ou
matriz, desconsiderando os domicílios locais das suas filiais.

87. [___] No cheque, o sacador representa o banco em que
está depositado o dinheiro do emitente.

98. [___] Segundo normas do BACEN, os documentos necessários e obrigatórios para a abertura de conta de depósitos, no caso de pessoa física, são o documento
de identificação, a inscrição no cadastro de pessoa
física, o comprovante de residência e o comprovante
de renda.

88. [___] O cheque, qualquer que seja o seu valor, poderá ser
emitido à ordem do próprio emitente, por conta de
terceiro ou ao portador.
89. [___] No caso de encerramento de conta-corrente, há
obrigatoriedade da devolução das folhas de cheque
em poder do correntista ou de apresentação de declaração de que as inutilizou.

99. [___] Para abrir uma conta-corrente, o jovem menor de 16
anos de idade (menor impúbere) precisa ser assistido pelo pai ou responsável legal. O maior de 16 anos e menor de 18 anos de idade (menor púbere)
deve ser representado pelo pai ou responsável legal.

90. [___] Sob o ponto de vista cambial, um cheque pode ser
objeto de aceite somente se contiver os requisitos
legais e houver a devida identificação do emitente
pelo favorecido.

100. [___] Tutor é o legalmente responsável por pessoa maior
de idade incapaz, como, por exemplo, pela pessoa
pródiga.

91. [___] Cheque especial é um contrato de abertura de crédito exclusivo para pessoas físicas, pelo qual o banco
põe certa quantia de dinheiro à disposição do cliente,
que pode ou não se utilizar desses recursos, pagando juros e encargos somente se lançar mão do crédito.

Professores Mattosinho e Christian
101. [___] As vítimas de evento envolvendo consumidores não
podem ser considerados consumidores por equiparação.

A Constituição Federal de 1988 consagra dispositivos
importantes para a atuação do Banco Central do Brasil
(BACEN), como o do exercício exclusivo da competência
para emitir moeda em nome da União. A política econômica, que abrange a política monetária, tem relevância na
atuação do BACEN. Relativamente ao assunto, julgue os
itens seguintes.

102. [___] Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, desde que
personalizados, que desenvolvem atividade de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços

92. [___] Com referência ao multiplicador bancário, pode-se
afirmar que quanto maior for o depósito compulsório
(reservas compulsórias), menor será o multiplicador
bancário, mantidas constantes as demais circunstâncias.

103. [___] O fabricante, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado por fato do produto
quando provar, por exemplo, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.

93. [___] Sobre o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB),
apresenta um alto grau de automação, com crescente utilização de meios eletrônicos para transferência
de fundos e liquidação de obrigações, em substituição aos instrumentos baseados em papel.

104. [___] A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
105. [___] O fornecedor, em se tratando de produtos ou serviços considerados duráveis, possui prazo máximo
de 30 (trinta), em regra, para sanar os vícios reclamados pelo consumidor.

94. [___] O BACEN, ao vender títulos às instituições financeiras, aumenta a liquidez no mercado.
95. [___] Os instrumentos clássicos de política monetária são
as operações de redesconto (assistência de liquidez
aos bancos), o recolhimento compulsório e as operações de mercado aberto (open market).

106. [___] Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e de sua autoria.

O Código Civil brasileiro estabelece que, para ter validade,
o negócio requer: agente capaz, objeto lícito, possível,

www.CursoSolon.com.br

ATENDIMENTO:

7

107. [___] Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
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108. [___] O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, em todos os casos.

Com relação à qualidade no atendimento, julgue os itens
que se seguem.
114. [___] Pessoas que sabem transmitir e receber mensagens, colocando-se no lugar do outro, tendem a ser
bons profissionais de atendimento.

109. [___] Os cadastros e dados de consumidores devem ser
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de
fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a dez
anos.

115. [___] Um gerente de atendimento recebeu ligações de
diversos clientes extremamente insatisfeitos, reclamando dos serviços prestados pela empresa.
Com o intuito de satisfazer os anseios dos clientes,
o gerente iniciou imediatamente uma investigação.
Considerando o tema tratado no texto acima, julgue
os itens a seguir.
Deixar o cliente esperando e levar a reclamação a
quem de direito, para que a questão seja resolvida,
é uma ação considerada muito adequada na situação de atendimento ao cliente

110. [___] As instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de
serviços, devem assegurar a prestação das informações necessárias à livre escolha e à tomada de
decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na
prestação de serviços.

116. [___] Durante os atendimentos, é importante que os interlocutores — atendente e público — expressem livremente seus sentimentos e emoções, de modo
que se instaure um clima de empatia no atendimento ao público.

A qualidade do atendimento ao público depende das pessoas que prestam esse serviço e também das condições
organizacionais. Com relação a esse assunto, julgue os
itens seguintes.

117. [___] Nas situações em que houver fila de espera para
atendimento presencial, os atendentes deverão atender ao público o mais rapidamente possível, sinalizando a preocupação com a satisfação de clientes e usuários.

111. [___] O atendimento ao público, para que seja considerado de qualidade, implica a satisfação de todas
as necessidades do cliente.

118. [___] A habilidade de prestar um bom atendimento é
atributo inerente a quem presta o serviço, não podendo, portanto, ser adquirida em ações de treinamento.

112. [___] Quando as expectativas do usuário em relação à
prestação de determinado serviço público são excedidas, diz-se que a qualidade do atendimento
percebida foi maior que a qualidade do atendimento esperado.

119. [___] A situação de atendimento ao público pode ser
considerada como a porta de entrada para uma série de problemas que afetam a qualidade do serviço
prestado pela instituição.
120. [___] Para planejar um programa de atendimento ao
público por um órgão público, é necessário investigar as experiências bem-sucedidas em organizações privadas e tentar reaplicá-las na realidade da
administração pública.

113. [___] Os ruídos e a temperatura ambiente em uma
repartição pública pouco influenciam na qualidade
do atendimento ao público, visto que a expectativa
das pessoas ao atendimento restringe-se à resolução de suas demandas.

Instruções para a prova de redação 
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2ª FASE  PROVA DE REDAÇÃO (ATÉ 30 LINHAS)
Máximo de 20 pontos
realizado no Reino Unido há alguns anos mostrou que, na
época, as crianças britânicas de 10 anos conheciam de 300
a 400 marcas famosas, mais de 20 vezes o número de espécies de aves de que sabiam o nome.

PROFESSORA ROSÂNGELA LOPES
Leia os textos abaixo, escolha UMA DAS PROPOSTAS e
redija sua redação segundo o comando.

“Até pouco tempo atrás, a idade média em que uma
criança pedia para que o pai comprasse algo era dois anos e
oito meses. Hoje já é dois anos e três meses e isso vai cair
ainda mais, rapidamente. Os modelos de família que temos
hoje priorizam o consumo. Nos finais de semana, os pais
levam as crianças ao shopping para comprar, em vez de
passear, brincar, passar o tempo com os filhos”, pontua
Cássia D´Aquino.

TEXTO I
Como se tornar um consumidor consciente? Isso é
possível?
Consumir: já faz tempo que, nos mais diferentes espaços do planeta, esse verbo tem sido associado à busca da
felicidade. No Brasil não é diferente. A mídia vende sonhos e
cria indivíduos consumistas, com um marketing feroz voltado
para as mais diferentes idades. Isso se traduz não apenas
na propaganda propriamente dita, mas até na estrutura e
organização das lojas, estrategicamente planejadas para
induzir ao consumo. Ter (principalmente produtos de marcas
consagradas) pode criar a sensação de status e de pertencimento a um grupo mais desenvolvido. Juntamente com os
produtos, adquire-se a ilusão de felicidade. Para completar,
os bancos oferecem crédito a jovens ainda sem uma consciência financeira e o índice de pessoas endividadas cresce
cada vez mais. É possível escapar dessas armadilhas da
sociedade de consumo? Como romper esse círculo vicioso?
Como preparar, especialmente o jovem, para se tornar um
consumidor mais consciente?

Conhecedoras do mercado, elas são capazes de influenciar os hábitos de consumo de sua família. De acordo
com a pesquisa “O Poder da Influência da Criança nas Decisões de Compra da Família”, realizada pela Viacom em 11
países do mundo, entre eles o Brasil, 51% dos pais tomam a
decisão de uma compra depois de ouvir a opinião dos filhos,
enquanto 49% afirmam que decidem juntos com as crianças.
Mesmo quando o produto é para os pais, a opinião
dos filhos é levada a sério. Na categoria automóvel, por
exemplo, 60% dos pais dizem que foram influenciados pelos
filhos. No entanto, mais do que ouvir a opinião das crianças,
é importante que os pais aproveitem esses momentos para
educar financeiramente. [UOL Notícias Economia]
TEXTO II
Impulsividade e falta de consciência
Soma e subtração. Cheque especial, cartão de crédito, contas para pagar ao fim do mês e uma conta bancária
no vermelho. Essa situação é a realidade de 70% dos jovens
que iniciam suas carreiras. Endividados, os novos funcionários do mercado de trabalho acabam prejudicando o próprio
desenvolvimento profissional por conta da falta de saúde
financeira, é o que revela o educador de finanças, Reinaldo
Domingos.
Segundo ele, a falta de dinheiro pode causar problemas como o absenteísmo (ausências) e a desatenção no
trabalho, gerando dificuldades de ordem pessoal e profissional, como aumento de empréstimos consignados, baixa
autoestima, aumento de acidentes de trabalho, além de
abalar a qualidade de vida familiar do colaborador. Isso
acontece por três motivos, principalmente. Primeiro é a falta
de consciência financeira de se gastar além do que se recebe. Em seguida está o excesso de mídia/marketing sob
produtos e serviços. Por último está a oferta de crédito fácil.
"Esses três fatores são cruciais para o desequilíbrio financei-

A criança e o consumo
Saber diferenciar o 'eu quero' do 'eu preciso'. É esse
um dos pontos cruciais para que o consumismo infantil não
crie adultos financeiramente desequilibrados. A opinião é
das especialistas Cássia D’ Aquino e Maria Tereza Maldonado, autoras do livro “Educar para o Consumo”. De fato, o
consumo está cada vez mais presente na vida das crianças.
Mesmo as de pouca idade, já conhecem marcas e sabem
pedir aos seus pais exatamente o que querem. Um estudo
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ro. O jovem é impulsivo e se entrega ao consumismo, sem
ao menos saber se suas contas já estão no limite. O que
completa esse ciclo são os cartões e cheque especial", explica Domingos. [DSOP - Educação Financeira]

PROPOSTA TEXTUAL I
Tendo os textos acima como motivadores, produza uma
Dissertação que discuta a seguinte questão: O brasileiro é
um consumidor consciente? Produção em no máximo 30
linhas, utilizando caneta com tinta preta (exigência no
edital do concurso).

TEXTO III
Eu etiqueta
Em minha calça está grudado um nome
Que não é meu de batismo ou de cartório
Um nome... estranho.
(...)
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
Minha gravata e cinto e escova e pente,
Meu copo, minha xícara,
Minha toalha de banho e sabonete,
Meu isso, meu aquilo.
Desde a cabeça ao bico dos sapatos,
São mensagens,
Letras falantes,
Gritos visuais,
Ordens de uso, abuso, reincidências.
Costume, hábito, permência,
Indispensabilidade,
E fazem de mim homem-anúncio itinerante,
Escravo da matéria anunciada.
(...)

PROPOSTA TEXTUAL II

Muitas pessoas compram compulsivamente e isso tem
trazido muitos transtornos, principalmente, financeiros às
famílias. Redija um TEXTO INTRUCIONAL, o qual será
publicado na Revista Finanças, instruindo as pessoas a
consumirem de forma consciente, de forma a evitarem
excessos. Texto em no máximo 30 linhas, utilizando caneta com tinta preta (exigência no edital do concurso).

Por me ostentar assim, tão orgulhoso
De ser não eu, mas artigo industrial,
Peço que meu nome retifiquem.
Já não me convém o título de homem.
Meu nome novo é Coisa.
Eu sou a Coisa, coisamente.
[Carlos Drummond de Andrade]
(http://educacao.uol.com.br)
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REDAÇÃO – TEXTO DEFINITIVO – SEU NOME: _______________________________________________
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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CONHECIMENTOS BÁSICOS – 50 QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA – Professora Eliane Haj
01 C “Poucas coisas mudaram no mundo nos últimos 100 mil anos” e “os únicos retoques que a nossa espé-

cie sofreu foram pequenas adaptações aos diferentes ambientes” justificam a veracidade da proposição
1.

02 E O lado triste dessa incrível capacidade de adaptação é que as diferenças físicas foram usadas para avaliar pessoas à primeira vista e atribuir-lhes qualidades e defeitos.”

03 C “Milhões foram escravizados, mortos ou discriminados por causa da aparência física.”
04 E O adjetivo “idênticos” rege, sim, a preposição A, mas o artigo masculino plural “os” existe devido ao numeral “bilhões”.

05 C Se fosse a preposição apenas, sem o artigo, o objetivo é, sim, o da generalização, dando a entender
“alguns ambientes”, não todos.

06 E A frase correta, na voz passiva, seria “Pessoas serem avaliadas, à primeira vista, e lhes forem atribuídas
qualidades e defeitos, porque quem atribui, atribui algo a alguém.

07 E Nesse caso, quando o pronome SE exerce a função de partícula apassivadora, deve concordar com o
paciente, objeto da voz ativa. Como o objeto “muitos indícios” está no plural, não há possibilidade de
emprego do singular na concordância com o verbo encontrar.

08 C O objetivo do autor do texto é apelativo, ou seja, conversa direta com o receptor.
09 C Todos os elementos são anafóricos, pois retomam um referente anterior, já mencionado.
10 E Como se constrói um período composto por duas orações que não se completam sintaticamente, o emprego da vírgula é opcional, o que não torna errado o período.

11 C Se quem constata, constata algo, então temos a constatação de algo. A preposição é regida pelo substantivo constatação

12 C O verbo empregado tem por objetivo indicar uma verdade inquestionável, já detectada, poder-se-ia garantir sua veracidade com qualquer um dos verbos citados: o primeiro, garante uma verdade de ontem,
hoje e amanhã (futuro do presente); o segundo, já se dá como fato consumado (pretérito perfeito).

13 E Se a crase for omitida, a expressão deixa de se ligar ao verbo servido indicando a quem se serve e passa a se ligar ao verbo para indicar a coisa servida, ou seja, muda-se a mensagem.

14 C A função da expressão depois da vírgula é a de aposto, ou seja, esclarecimento, explicação mais clara
sobre “um direito sempre reconhecido”. Como o aposto é explicativo, pode ser introduzido pelos dois
pontos.

DEMAIS DISCIPLINAS DE CONHECIMENTOS BÁSICOS:
Matemática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Ética e Legislação Específica
15 C Divisão proporcional  32.1/4 + 48.1/6 = 8 + 3 = 11, logo 66:11 = 6 (razão), daí 8 . 6 = 48 para o mais jovem e 6.3
16 C

= 18 para o mais velho.
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17 E Regras de três composta  Em relação a grandeza onde aparece X, temos: operários 24/20(inversa), obra

2/5:3/5 (direta), dias 10/x (direta) e horas/dia 7/6 (inversa), logo  10/x = 20/24.2/3.6/7,  x = 21 horas (que não é

18 E um número primo)
19 F Taxas de juros compostos A taxa nominal é 60% a.a., capitalizada quadrimestralmente. Como 1 ano tem 3 quadrimestres, então a taxa quadrimestral efetiva será:

20 C

iq 

60%
a.q.  20% a.q. A taxa anual efetiva equivalente é calculada como segue:
3

(1 + ia)1 = (1 + iq)3
(1 + ia)1 = (1 + 0,2)3  1 + ia = 1,728
ia = 0,728 a.a.

ou

ia = 72,8% a.a.,

21 C juros compostos  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:
3
10.900 = C . (1 + 0,03)
10.900 = C . 1,092727
C = 9.975,04

22 E juros simples ou compostos (tempo é 1 ano)
C + C = 6000

x
y
23 E com
ix = 0.07 a.a e iy = 0.09 a.a.
Jy = 500
24 E JCx *+ 0.07
* 1 + C * 0,09 * 1 = 500
x

y

como Cy = 6000 – Cx
Cx* 0.07 + (6000 – Cx) * 0,09 = 500
Cx* 0.07 + 540 – 0.09 * Cx= 500
Cx = 2000 e Cy = 4000 logo temos:

25 C

Nome

Cargo

Tempo

26 E

Lina

Assessora

13 anos

Mara

Analista

20 anos

Júlia

Cerimonialista

11 anos

27 E

28 C pois exprime uma única ideia.
29 E pois exprime uma única ideia.
30 C pois “Fiscalizar os poderes constituídos é um dos pilares da democracia” é a proposição P e “garantir a liberdade de
expressão, outro pilar da democracia” é a proposição Q, ambas conectadas por e (∧).

31 E

~R

P→Q

(P→Q)( ~R)

F

V

F

V

F

F

F

F

F

V

V

V

F

V

F

V

V

V

F

V

F

V

V

V

32 C pois ~ (p ˄ q)  ~ p ˅ ~q
33 C pois p → q  ~ q → ~ p
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34 E A → 200 – 130 = 70
B → 180 – 130 = 50
Nenhum destes setores → 500 – 250 = 250

70

130

50
250

P(A ou B) =



 50%

35 C Desde o início dos anos 2000 o grupo que compreende o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e posteriormente a África do Sul, têm atraído a atenção de investidores, por apresentarem um crescimento econômico constante, mesmo
em período de crise nos países desenvolvidos. A este grupo foi cunhada a sigla BRICS pelo economista Jim O’Neill
em 2001.

36 E O processo de urbanização se intensificou na segunda metade do século XX, graças ao processo de modernização
do campo e de industrialização que passou a atrair grandes contingentes populacionais para as cidades (principalmente áreas metropolitanas), este movimento não foi acompanhado pela oferta dos serviços públicos, como saúde,
educação, transporte público o que contribuiu para a degradação da qualidade social das cidades.

37 E Embora o processo de globalização tenha contribuído para a expansão do capital internacional, as barreiras comerciais ainda são mantidas com a intenção de favorecer as indústrias nacionais ou favorecer a instalação de unidades
produtivas nos territórios nacionais.

38 C O uso intensivo das fontes fósseis como matriz energética global, segundo o Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas da ONU, tem contribuído para a intensificação o efeito estufa e consequentemente para alteração
das dinâmicas climáticas naturais da Terra.

39 C A água é fundamental para a manutenção da vida e para o equilíbrio ambiental em nosso planeta. Atualmente a
preocupação com este precioso recurso está ligada com a sua potabilidade (qualidade para consumo) e não com a
quantidade global da água, visto que se trata de um recurso renovável (ciclo hídrico).

40 C Desde 1999 a Venezuela assiste os desdobramentos políticos da gestão Hugo Chaves. Líder carismático e populista,
que através do discurso e da prática socializante, conquistou boa parte da população venezuelana que o manteve no
poder até a sua morte em 2013. Com a queda da figura emblemática do bolivarianismo, as bases de sustentação do
“sistema” estão se enfraquecendo, principalmente com o descontentamento das classes média e alta do país.

41 C A deposição de Fernando Lugo ocorreu em decorrência de um conflito agrário que resultou na morte de campesinos,
a oposição aproveitou a repercussão do episódio, mobilizando o poder legislativo, o que resultou em um processo de
impeachment muito rápido e sem tempo hábil para uma defesa justa. Esta situação gerou um mal estar entre os
países do MERCOSUL que consideraram ilegal o processo de impeachment, expulsando temporariamente o Paraguai do grupo.

42 C Após o desastre natural que atingiu o Haiti, a situação econômica da nação mais pobre do hemisfério ocidental se
tornou um fator de expulsão de parte da população. O Brasil se tornou um dos principais destinos para os haitianos
que buscam uma nova vida, sendo que a entrada destes imigrantes ocorre de maneira ilegal através das fronteiras
do Brasil com o Peru.

43 E A conduta narrada fere o princípio da impessoalidade disposto no art. 37, §1º da CF, eis que a Administração deve
ser impessoal, impondo-se aos administradores não buscarem promoção pessoal pelos atos da Administração Pública.

44 E Nos termos do art. 20 da Lei 8.036/90, a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada, dentre

outras situações, quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos. Assim, no caso apresentado, não
é possível ao trabalhador sacar o valor.
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45 C São 4 os tipos de benefícios vinculados ao Bolsa Família: um básico, dois variáveis e um para superação da extre-

ma pobreza. Um dos variáveis está ligado a famílias com gestantes, ou crianças e adolescentes até 15 anos, pago
até o limite de 5 benefícios por família. Já o outro, abrange famílias com adolescentes dos 16 aos 17 anos, no limite
de 2 benefícios por família.

46 E Nos termos da Lei 7.998/90, terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa
causa que comprove não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.
Assim, no caso ilustrado, a despeito do trabalhador ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela
equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da dispensa, não cumpriu o
requisito de não possui outra fonte de renda, de maneira que não faz jus ao seguro.

47 E O FGTS é regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador. Abaixo dele, está o Ministério da

Ação Social, na qualidade de gestor da aplicação do FGTS, devendo praticar todos os atos necessários à gestão da
aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador. À Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe, dentre outras funções, implementar os atos emanados do
Ministério da Ação Social relativos à alocação e aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador.

48 E Os princípios expressos no art. 37 da CF são: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e

devem ser seguidos pela administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

49 C Conforme o Decreto 1.171/94 da Presidência da República, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor

Público Civil do Poder Executivo Federal, permitir a formação de filas, atrasando o serviço público gera dano moral
aos usuários.

50 C Esses são os valores do Código de Ética da CEF: respeito, honestidade, compromisso, transparência e responsabi-

lidade. Cada um deles possui decorrências ligadas a seus temas, como por exemplo, em relação ao respeito, as
pessoas na CAIXA devem ser tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 70 QUESTÕES
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS – Professor Nelson Guerra
51 E

É o mercado, por intermédio da chamada “leis de oferta e procura”, que determina o preço das ações ofertadas ao
público. O Ibovespa é apenas um índice da BM&FBovesta que diariamente indica se houve aumento ou diminuição
dos preços gerais das ações negociadas em seu pregão.

52 E Quanto ao tipo, as ações citadas na alternativa B se classificam em ordinárias e PREFERENCIAIS.
53 C A operação de split (aumento da quantidade de ações com a consequente diminuição proporcional de seu preço de
mercado) é recomendável para a Companhia para fins de aumento de liquidez (facilidade de comercialização das
ações). Por outro lado, quando o objetivo é a redução de risco, a recomendação é inplit, que tem efeito contrário, ou
seja a diminuição da quantidade de ações com o consequente aumento proporcional de seu preço, o que não provoca variação no valor total do capital da empresa.

54 C A pedido de organismos internacionais, praticamente todos os países do mundo tomaram a providência de expor os

nomes dos investidores em valores mobiliários, pois esse mercado seria muito seguro para criminosos “esconderem”
grandes quantias a fim de efetuarem “lavagem de dinheiro”.

55 E O item ficaria correta se se referisse ao mercado PRIMÁRIO de ações. Sobre o mercado de capitais, leia resumos e
veja vídeos a partir do link www.CursoSolon.com.br/cef.

56 E No mercado secundário, os lucros ou prejuízos decorrentes da negociação das ações e debêntures são divididos
entre os investidores, não cabendo débitos ou créditos à empresa emissora.

57 C Sim. A aprovação ocorre pois somente a partir dela possível a companhia vender suas ações por intermédio de bolsas de valores.

58 C Sim. O prazo nesses casos é de D+3. Quando se tratar de títulos públicos federais, registrados no Selic, o pagamento ocorre no mesmo dia (D+0). Esse prazo passa a ser o dia útil seguinte (D+1) quando a transação for conduzida
por registro na CETIP (títulos privados).

59 E Pelo contrário, as regras brasileiras sobre o mercado de valores mobiliários estabelecem que a qualquer tempo poderão ser suspensas os valores mobiliários emitidos de forma fraudulenta.

60 E Pelo contrário, as ações ordinárias devem representar 50% ou mais das ações totais da companhia.
61 C Em atividades relacionadas ao câmbio, essa é uma operação bancária típica e simples, denominada REMESSA.
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62 E Somente estão habilitados os bancos autorizados pelo BACEN a operar no mercado de câmbio, na modalidade de
"dealers", em conformidade com a Circular BACEN 3146/2002.

63 C Exato. A arbitragem refere-se a compra e venda de moedas estrangeiras, a um só tempo e de diferentes nacionalidades, com a finalidade de obter lucro com a desigualdade momentânea entre as cotações.

64 C É correta a classificação da operação em câmbio manual pois há o MANUSEIO FÍSICO da moeda estrangeira negociada.

65 E É da natureza da dinâmica operacional do banco vender no mercado primário de câmbio ou no interbancário (mercado secundário de câmbio) as divisas compradas dos exportadores.

66 C Compare os cálculos a seguir com as informações apresentadas no enunciado da questão: (100.000 / 1,75) x 0,70 x

2,60 = 104.000. Portanto, o investidor ganhou R$ 4.000,00. Veja dicas e resumos desse e de outros itens do programa em nosso link www.CursoSolon.com.br/bb (digite bb no final do link).

67 E A operação em si se caracteriza como arbitragem. O câmbio futuro é a operação de câmbio em que a moeda nacional é entregue em data bem anterior à data da entrega da moeda estrangeira, em operação normal de câmbio.

68 E Quem dá a autorização é o Banco Central do Brasil, de acordo com as diretrizes emanadas pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN). Leia resumos e veja vídeos a partir do link www.CursoSolon.com.br/cef.

69 C Sim. Nesse sentido a CVM trabalha alinhavada com o Conselho Monetário Nacional (CMN), a quem está subordinada.

70 E Por ser executor da política monetária definida pelo CMN, cabe exclusivamente ao BACEN fiscalizar as instituições
financeiras e zelar pela sua liquidez e solvência, além da EXECUÇÃO das políticas monetárias e cambiais.

71 C Há uma “pegadinha aí”, pois desde o tempo do Governo Lula, o presidente do Banco Central possui status de ministro. Por isso há TRÊS MINISTROS no CMN. Os outros dois são: o ministro da Fazenda (que é o presidente do CMN)
e o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão.

72 E Para essa função, o BACEN cumpre a função de banqueiro do governo. O BACEN não atua no mercado primário de
câmbio.
A função do BACEN, a quem compete realizar operação de redesconto e outras modalidades de empréstimos para

73 E as instituições financeiras.

74 C Correto. Tais atribuições são de competência do Conselho Monetário Nacional (CMN).
75 E Nada a ver. Correspondente bancário é a empresa que atua como agente intermediário entre o banco que representa
e seus clientes finais, mediante acordos e remuneração definidos em contrato. A Caixa possui três modalidades de
COBAN: Caixa Aqui, Correspondente Imobiliário Caixa e Loterias Caixa.

76 C Perfeito. Não há o que acrescentar. Para conhecer resumidamente o FIES e os demais produtos bancários que estão
sendo cobrados pela primeira vez em concursos bancários, acesse o link www.CursoSolon.com.br/cef.

pedido de FIES será negado à Ana pelo fato de já possuir um curso de nível superior; e à Janete por estar inadim77 C O
plente em outro programa educativo.
É condição básica para acesso ao FIES que a instituição de ensino esteja credenciada ao programa e o curso de

78 E matemática dessa instituição tenha obtido nota mínima de 3 no Sistema Nacional de Ensino Superior (SINAES).

É objetivo do EGF proporcionar ao beneficiário do crédito rural condições para a COMERCIALIZAÇÃO (e não custei-

79 E o) do seu produto em época de preços mais favoráveis. Observe as diferenças das três modalidades de crédito rural
no Brasil:
1) Custeio: Financia as despesas para um ciclo operacional da produção (agricultura ou pecuária);

2) Investimento: Financia bens fixos duráveis (máquinas, equipamentos, imóveis e benfeitorias), beneficiando vários
ciclos de produção (vários anos);
3) Comercialização: Financia o abastecimento e o armazenamento da produção agrícola já colhida.
ainda: os pesquisadores ou produtores de sêmen animal e embriões, os medidores de lavouras, os profissio80 C Podem
nais nas atividades florestais e afins. A finalidade é trazer mais racionalidade e aumento de produção no campo,
entre outros benefícios.
do empréstimo da Caixa, sob a forma de penhor de joias, quando a garantia deve ser entregue ao
81 C Diferentemente
credor, no penhor rural a coisa empenhada continua em poder do devedor, pois se trata de uma garantia especial.

82 C Certo. Está na definição do programa. Não há o que comentar.
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O valor máximo para subsídio (valor que o governo paga do financiamento) é de R$ 25 mil. Outras informações im-

83 E portantes:
•

Valor máximo do imóvel: R$ 190 mil.

•

Prazo: Financiamento em até 360 meses (10 anos)

•

Taxa de juros: a partir de 5% a.a, passível de redução de 0,5% para trabalhadores que possuam FGTS a mais
de três anos.

•

Carência: Prazo de 24 meses para começar a pagar quando se tratar de imóvel na planta.

o setor urbano, o público-alvo do programa é família com renda bruta de até R$ 5 mil. Convém lembrar que há
84 E Para
mais vantagens (menores taxas e mais subsídios) as famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600,00.

85 C Certo. Está na definição do programa. Não há o que comentar.
86 C Nessas circunstâncias, se o valor do cheque fosse de até R$ 300,00, sua liberação ocorrerá em D+2.
87 E O banco é o sacado. Sacador é o emitente do cheque o qual dá ao banco ordem para pagamento ao beneficiário.
88 E Ao portador somente pode ser liquidado se de valor até R$ 100,00.
Correto. Também deve devolver cartão magnético, assim como sacar o eventual saldo remanescente do saldo de

89 C sua conta.

cabe aceite em cheque (como ocorre com a duplicada, por exemplo), pois o cheque é um título de crédito de
90 E Não
emissão do próprio sacador.
Brasil, a legislação prevê que a instituição financeira pode conceder o referido crédito também para pessoas
91 E No
jurídicas.
aumento no depósito compulsório implica menos dinheiro circulando no mercado monetário, tendo em vista que
92 C O
cresce a quantidade de dinheiro recolhido.

93 C Não há o que comentar.
contrário, ao vender títulos, o Bacen “enxuga” o mercado monetário, pois retira dinheiro de circulação na eco94 E Pelo
nomia.
partir desses instrumentos ou ferramentas de política monetária, o BACEN permite haver maior ou menor circula95 C A
ção de dinheiro na economia.
item trata de emancipação de menor púbere. Também são causas de emancipação o matrimônio, o exercício de
96 C O
serviço público efetivo, a emancipação solicitada pelos pais ou responsáveis aceita pelo juiz.
o artigo 75 do Código Civil, é o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde
97 E Segundo
elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos
em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados.
item ficaria correto se fosse retirado o “comprovante de renda”, pois este não é, segundo o BACEN, documento
98 E O
OBRIGATÓRIO para abertura de conta no Brasil. É facultado ao banco a exigência de apresentação desse documento.
o contrário: menor de 16 precisa ser representado (o responsável assina pelo menor), enquanto que o menor púbe99 E É
re (entre 16 e 18 anos) precisa ser assistido (o responsável assina junto com o menor).

100 E Tutor é o responsável por MENOR incapaz. Para o MAIOR incapaz o responsável é o curador.

ATENDIMENTO – Professores Mattosinho e Christian
Nos termos do art. 17 do CDC, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas de evento envolvendo consumido-

101 E res. Assim, as pessoas que não estejam adquirindo produtos ou serviços mas foram afetadas, se tornaram vítimas,
de um evento envolvendo relações de consumo recebem a proteção do CDC.

O conceito de fornecedor do CDC está no art. 3º, e para ser considerado como tal, a pessoa não precisa possuir

102 E personalidade jurídica, ou seja, a empresa não precisa estar regularizada. Assim, mesmo as pessoas jurídicas que

não possuam registro nem cadastro no Cartório, na Junta Comercial e na Receita podem ser considerados fornecedores. Portanto, a questão somente ficaria correta se onde está “desde que personalizados” fosse “inclusive os entes
despersonalizados”, conforme consta no artigo da Lei.
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A culpa exclusiva é causa excludente da responsabilidade do fornecedor por fato do produto. Fato do produto é o

103 C chamado defeito de um produto, que causa um prejuízo à saúde ou à segurança do consumidor. Em regra, o fornecedor responde por esse prejuízo de maneira objetiva. Porém, não há responsabilidade se ele provar culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro.
A responsabilidade dos fornecedores pelos prejuízos causados aos consumidores por fato do produto ou do serviço

104 C é, em regra, objetiva. Isso significa que independe da verificação do dolo (a vontade de causar o prejuízo) ou da
culpa (a negligência, imprudência ou imperícia do fornecedor). Porém, quando se trata de profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apurada mediante verificação de culpa, conforme art. 14, §4º do CDC. Trata-se de
exceção do código.
Trata-se do prazo do fornecedor, para que ele solucione o vício reclamado. Não sendo o vício sanado no prazo má-

105 C ximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da
mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
Trata-se do prazo prescricional, para que o consumidor reclame por fatos dos produtos ou dos serviços, sendo de 5

106 C anos, contados do conhecimento do dano e da autoria. Saiba mais sobre o CDC: link www.CursoSolon.com.br/cef

O CDC permite a cobrança de dívidas pelos fornecedores em relação aos consumidores inadimplentes. Porém, essa

107 C cobrança não pode ser vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de crime do art. 71 do
CDC, com pena de detenção de três meses a um ano e multa.

Em regra, conforme art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repeti-

108 E ção do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.
Porém, em hipótese de engano justificável, a devolução do valor será de maneira simples, ou seja, não pelo dobro.

Os cadastros e dados de consumidores , considerados arquivos de consumo, tais como os sistemas de proteção do

109 E crédito, devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Trata-se do Princípio da

Veracidade, inclusive garantindo ao consumidor o direito de acesso e correção desses dados no prazo de 5 dias
úteis. Porém, as informações negativas somente podem permanecer pelo período máximo de cinco anos.
Trata-se da adoção do Princípio da Informação e da Livre Escolha pela Resolução n. 3.694/09 do BACEN. A Infor-

110 C mação deve ser prestada pelo fornecedor, no caso a Instituição Financeira, em respeito à Boa-fé nas relações contratuais. A Livre Escolha impede a prática abusiva da venda casada, com o condicionamento de produtos e serviços
a outros produtos e serviços. Agindo dessa forma, a Instituição Financeira previne riscos advindos de práticas abusivas.
necessidades que devem ser satisfeitas são as diretamente ligadas ao serviço/produto prestado/vendido pela
111 E As
empresa. Vale a pena salientar que a satisfação dos clientes está diretamente ligada a expectativa de cada um.
A expectativa que cada consumidor tem com relação a determinado prestador de serviço servirá de base para a

112 C satisfação do mesmo. Dessa forma clientes com grandes expectativas são mais difíceis de satisfazer.

A qualidade no atendimento é formada pelo acúmulo de boas experiências. Quanto mais possibilidades existirem de

113 E um cliente ter essas boas experiências divididas em diferentes momentos, mais chances se tem transmitir qualidade.
Uma das grandes características do bom atendente é a empatia, ouse a, a capacidade de se colocar no lugar do

114 C cliente para compreender sua real necessidade. Muitas vezes o cliente pede por alguma solução que pode não ser a

mais eficiente. Quando o atendente consegue se comunicar bem e ao mesmo tempo se colocar no lugar do cliente,
ele pode oferecer soluções diferentes das solicitadas.
O cliente procura por determinadas empresas para ter seus problemas resolvidos e não para que lhe sejam gerados

115 E novos problemas. No caso citado o correto é resolver de imediato o problema, ou ao menos encaminhar uma solução. A apuração de responsáveis ou culpados deve ser feita em outro momento, pois o cliente já veio até a empresa
para demonstrar descontentamento. Que tal aproveitar esse momento para reiniciar um relacionamento mais saudável?
Empatia é o ato de nos colocarmos no lugar de outra pessoa. O que o atendente deve buscar é compreender o real

116 E problema do cliente. O cliente pode se expressar livremente, porém o atendente deve conduzir a venda, de forma
objetiva e sobretudo racional.

Demonstrar ao cliente que os mesmos já foram percebidos pelos atendentes pode ser considerado como o início de

117 C um atendimento. Quando se demonstra que o cliente foi notado, automaticamente é baixada a ansiedade do mesmo,
fazendo com que o mesmo aguarde para ser atendido com mais tranquilidade.
O atendimento está diretamente ligado a forma como se busca resolver os problemas dos clientes, ou seja, como se

118 E conduz a venda, desde a abordagem até o fechamento da venda. Essas habilidades podem ser facilmente aprendidas e exercitadas. Já o tratamento é a forma como você apresenta essas habilidades. Um tratamento pode ser cordial, apressado, preguiçoso, irritado... A forma como tratamos os clientes vem do berço.
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O atendimento é responsável pela triagem das necessidades e desejos dos clientes, bem como pela mensuração do

119 C nível de expectativa que o cliente tem a respeito do produto/serviço. Quando esse elementos não são corretamente

apurados corre-se um grande risco de gerar expectativas falsas ou hiperdimensionadas, gerando num próximo momento frustração e insatisfação.
Culturalmente falando, as instituições particulares tem mais preocupação com a satisfação de seus clientes do que

120 C as instituições públicas. Isso se deve pelo fato de que as instituições privadas visam lucro financeiro e as públicas
não.

AUTOCORREÇÃO DA REDAÇÃO: observe a página seguinte 

 Você discorda da resposta?
Então envie seu recurso, devidamente fundamentado, para
secretaria@cursosolon.com.br

ATENÇÃO
Após a aplicação da prova oficial, os professores auxiliarão os candidatos na
elaboração de eventuais recursos. Acompanhe tudo pelo site do Curso Sólon.

www.CursoSolon.com.br
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REDAÇÃO DISSERTATIVA - Planilha de Autocorreção



Classificar sua dissertação buscando enquadrá-la no nível BOM ou ÓTIMO.
NÍVEIS

INSUFICIENTE
(de 0 a 4 pontos)


REGULAR
(de 5 a 9 pontos)


BOM
(de 10 a 15 pontos)


ÓTIMO
(de 16 a 20 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.

Dicas de Redação:

SUGESTÕES PARA VOCÊ ELABORAR SEUS TEXTOS DISSERTATIVOS
o

1 parágrafo Apresentação da temática, que deve ser retomada ao longo do texto.

INTRODUÇÃO

2o parágrafo Apresente um argumento. Desenvolva a argumentação da seguinte forma: Afirmação +
Explicação + Discussão (Posicionamento)

DESENVOLVIMENTO

3o parágrafo Apresente segundo argumento. Acrescente fato-exemplo.
Faça a síntese da temática abordada. Dependendo da forma como foi conduzida a aro
4 parágrafo gumentação, retome a ideia colocada no início (reafirmando o posicionamento) ou apresente possíveis soluções.

CONCLUSÃO

www.CursoSolon.com.br

Aulas & Apostilas

20

