SELEÇÃO EXTERNA PARA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Data da aplicação: 19/06/2004

Associação Cearense de Estudos e Pesquisas

CADERNO DE PROVAS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR AS PROVAS
1. SOBRE A MARCAÇÃO DA FOLHA-RESPOSTA
1.1. Este caderno de provas é composto de 76 questões;
1.2. Em cada questão há apenas uma alternativa correta. Marque somente uma letra como resposta;
1.3. Use caneta esferográfica azul para marcar a resposta com um X, seguindo o exemplo abaixo:

XCDE
AB
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA -RESPOSTA
2.1. A folha-resposta não poderá ser substituída;
2.2. Marque sua resposta de modo que a tinta da caneta fique bem visível;
2.3. Ao terminar as provas, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a
folha-resposta;
2.4. Depois de preenchida a folha-resposta, entregue-a ao fiscal.
3. FATORES QUE ANULAM UMA QUESTÃO
3.1. Questão sem marcar;
3.2. Questão com rabisco, rasura ou manchas ;
3.3. Questão com mais de uma opção assinalada.
4. OUTRAS INFORMAÇÕES
4.1. As provas terão duração de 4 horas, já estando incluído o tempo de preenchimento da folharesposta;
4.2. Não é permitido fazer perguntas durante as provas. Caso necessite de esclarecimento, levante
o braço e aguarde o fiscal;.
4.3. Verifique se o caderno de provas contém 76 questões. Se o mesmo estiver incompleto ou
apresentar qualquer outro defeito, solicite ao fiscal que tome as providências cabíveis.
OBSERVAÇÕES:
I - Os gabaritos oficiais das provas serão afixados nos quadros de avisos das agências do Banco do
Nordeste, descritas no Anexo I do Edital, bem como divulgados no endereço eletrônico
http://acep.org.br/BNBConcurso2004;
II - Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0 XX (85) 230 3333 ou pela
internet - http://acep.org.br/BNBConcurso2004

.

PROVA 1 - CONHECIMENTOS PROVA
BANCÁRIOS
1 - CONHECIMENTOS

BANCÁRIOS

01. Considerando as características das operações de empréstimos bancários, marque a alternativa CORRETA:
A) os bancos devem assegurar o direito de liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos
juros.
B) nas operações de empréstimos os bancos não podem cobrar tarifas porque já cobram juros.
C) a utilização do limite do cheque especial está sujeita à cobrança de juros previamente definidos pelo Banco Central.
D) o crédito direto ao consumidor é uma linha de empréstimo destinada exclusivamente ao consumo de bens alimentícios.
E) os bancos estão sujeitos, na atualidade, a controles dos valores que podem emprestar aos usuários.
02. A operação de Leasing é uma operação de crédito, considerada um aluguel de equipamentos por um período estabelecido, com
algumas características especiais. Em relação a essa operação, analise as afirmações de I a IV:
I. o Leasing, ou arrendamento mercantil, é uma operação em que o cliente pode fazer uso de um bem sem necessariamente tê-lo
comprado;
II. a operação de Leasing é destinada apenas para pessoas jurídicas do setor industrial;
III. caso o cliente deseje adquirir o bem definitivamente deverá pagar o valor residual definido entre as partes no início do contrato;
IV. os contratos de Leasing são feitos por tempo indeterminado.
Marque a alternativa CORRETA:
A) são verdadeiros os itens I e II.
B) são verdadeiros os itens I, III e IV.
C) são verdadeiros os itens I e III.
D) são verdadeiros os itens III e IV.
E) apenas o item III é verdadeiro.
03. O Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER) é um conjunto de linhas de crédito para financiar quem quer se iniciar ou
investir no crescimento de seu próprio negócio, tanto na área urbana como na rural. A respeito desse Programa, considere as
afirmativas abaixo como V se verdadeira e F se falsa :
I. os recursos do PROGER rural se destinam exclusivamente às cooperativas localizadas na região Nordeste;
II. os principais agentes financeiros do PROGER são exclusivamente bancos privados, que dispõem de recursos livres destinados a essa
finalidade;
III. o PROGER rural é destinado exclusivamente para a finalidade de investimento, por seu caráter empreendedor.
A)
B)
C)
D)
E)

Marque a alternativa com a sequência CORRETA:
F-F-F
F-V-F
F-F-V
V-F-F
V-V-F

04. O cheque é um documento que proporciona grande facilidade aos usuários como meio de pagamento de compras e serviços. Analise as
afirmações abaixo sobre suas principais características legais:
I. a aceitação de cheques é um ato de confiança entre a pessoa que emite o cheque (emitente) e aquele que recebe, o beneficiário;
II. por lei, somente cheques de valor até R$ 100,00 (cem reais) podem ser emitidos ao portador;
III. a pessoa física ou jurídica que for incluída no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) não pode movimentar, sob
hipótese alguma, sua conta corrente;
IV. após cinco anos da inclusão, a ocorrência é retirada do CCF automaticamente, conforme determina o Código de Defesa do
Consumidor.
Marque a alternativa CORRETA:
A) são verdadeiros os itens I, II e III.
B) são verdadeiros os itens I, II e IV.
C) são verdadeiros os itens II e III.
D) são verdadeiros os itens II, III e IV.
E) são verdadeiros os itens III e IV.
05. Considerando as principais funções e finalidades do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, analise as afirmações
de I a IV:
I. o Conselho Monetário Nacional é um órgão ligado diretamente ao Congresso Nacional;
II. a política do Conselho Monetário Nacional objetiva, dentre outras finalidades, zelar pela liquidez e solvência das instituições
financeiras;
III. dentre as principais funções do Banco Central do Brasil destacam-se a formulação, execução e acompanhamento da política monetária;
IV. é considerada função do Banco Central do Brasil a emissão e a execução dos serviços do meio circulante.
Marque a alternativa CORRETA:
A) são verdadeiros os itens I, III e IV.
B) são verdadeiros os itens I, II e III.
C) são verdadeiros os itens I, II e IV.
D) são verdadeiros os itens II,III e IV.
E) apenas os itens III e IV são verdadeiros.
06. Marque a alternativa CORRETA sobre as características e atribuições legais das instituições financeiras pertencentes ao Sistema
Financeiro Nacional:
A) consideram-se instituições financeiras, as pessoas jurídicas públicas e privadas que tenham como atividade principal a intermediação
de recursos financeiros próprios.
B) as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil ou de decreto do
Poder Executivo, quando forem estrangeiras.
C) as instituições financeiras públicas federais, por sua personalidade jurídica, não estão sujeitas às mesmas disposições relativas às
instituições financeiras privadas.
D) é permitido às instituições financeiras conceder empréstimos e adiantamentos a seus diretores e membros do conselho de
administração, na condição dos mesmos possuírem, pelo menos, 20% do capital da instituição.
E) as instituições financeiras podem manter aplicações ilimitadas em bens imóveis.
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07. Objetivando fortalecer a solidez do sistema financeiro, o Banco Central do Brasil estabeleceu diversas normas relativas ao risco das
operações de crédito. Sobre esses riscos analise as afirmações abaixo:
I. o risco de crédito está associado à necessidade de se avaliar a capacidade de endividamento dos tomadores;
II. o movimento nos preços de mercado dos ativos financeiros nacionais e internacionais expõe os bancos ao risco de mercado;
III. o risco de liquidez em um banco decorre da sua incapacidade de promover reduções em seu passivo ou financiar acréscimos em seus
ativos;
IV. as modalidades mais relevantes de risco operacional envolvem o colapso de controles internos e do domínio corporativo.
Marque a alternativa CORRETA:
A) são verdadeiros os itens I e III.
B) são verdadeiros os itens II e IV.
C) são verdadeiros os itens I, II e III.
D) apenas o item I é verdadeiro.
E) todos os itens são verdadeiros.
08. Para evitar problemas de risco de crédito, existem normas concernentes ao comportamento que os bancos devem cumprir em relação
aos clientes e à própria operação. A respeito desse assunto, considere as afirmativas abaixo como V se verdadeira e F se falsa:
I. as instituições financeiras só precisam lançar em suas demonstrações contábeis, os créditos em atraso por mais de noventa dias,
quando são considerados de liquidação duvidosa;
II. a classificação das operações de crédito é exigida apenas para as pessoas jurídicas, principalmente pelo risco inerente à atividade
econômica do tomador;
III. as operações de adiantamento sobre contratos de câmbio e de financiamento à importação não são classificadas por ordem de risco, por
estarem amparadas por recursos internacionais;
IV. as operações objeto de renegociação devem ser retiradas do nível de risco anterior e classificadas como normal.
A)
B)
C)
D)
E)

Marque a alternativa com a sequência CORRETA:
V-F-F-F
F-F-F-F
V-V-F-F
V-F-V-F
F-F-F-V

09. As operações de crédito bancário apresentam diversas modalidades de linhas de créditos, em função do direcionamento dos recursos e
do tipo de instituição que está concedendo o recurso. Sobre este assunto, marque a alternativa CORRETA:
A) o Hot Money é uma linha de crédito destinada ao financiamento das exportações, sendo operacionalizada exclusivamente por bancos
estrangeiros atuando no país.
B) os empréstimos para capital de giro são operações típicas de bancos de investimento, com abertura de linhas específicas sem limites de
crédito e garantias.
C) o crédito direto ao consumidor é um financiamento destinado para aquisição de bens e serviços, operação típica das financeiras e de
bancos comerciais, com carteira de crédito, financiamento e investimento.
D) o desconto de duplicatas ou notas promissórias é uma operação de empréstimo exclusivo de bancos comerciais.
E) a conta garantida é uma linha especial de financiamento de capital de giro que deve ser quitada integralmente no vencimento
estabelecido no prazo concedido no contrato.
10. As instituições financeiras devem observar certas condições sobre as normas relativas a abertura, manutenção, movimentação e
encerramentos de contas de depósito. A respeito deste assunto considere as afirmações abaixo:
I. quando a conta for titulada por menor ou pessoa incapaz, além de sua qualificação, também deverá ser identificado o responsável que
o assistir ou o representar;
II. se o correntista emitir um cheque sem provisão de fundos, a instituição financeira deverá encerrar sua conta, sem necessidade de aviso
ao correntista;
III. as instituições financeiras estão autorizadas pelo Banco Central a cobrar tarifas sobre todos os serviços relativos à conta de depósitos;
IV. é vedada a estipulação de cláusulas na ficha-proposta que, em qualquer hipótese, impeçam ou criem limitações a sustação de
pagamentos de cheque.
Marque a alternativa CORRETA:
A) as afirmativas I e IV são verdadeiras.
B) as afirmativas I e II são verdadeiras.
C) as afirmativas II e III são verdadeiras.
D) as afirmativas II e IV são verdadeiras.
E) todas as afirmativas são verdadeiras.
11. Objetivando expandir o acesso aos serviços bancários por parte da população de baixa renda e para facilitar recebimentos de proventos
e de microcrédito, foram criadas contas especiais. Considerando as características dessas contas, marque a alternativa CORRETA:
A) a conta especial de depósito a vista, denominada de conta simplificada, somente pode ser aberta por pessoas físicas e mantida na
modalidade de conta individual, vedado o fornecimento de talonários de cheque para respectiva movimentação.
B) a conta especial de depósito a vista, denominada de conta simplificada, pode ser livremente movimentada, sem limites de recursos.
C) por ser uma conta simplificada, é permitida a abertura de conta de depósitos sob nome abreviado ou de qualquer forma alterado,
inclusive mediante supressão de parte ou partes do nome do depositante.
D) a "conta salário" foi criada para prestação de serviços relativos ao pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e
similares, contas essas que podem ser movimentadas por cheques.
E) a "conta salário" pode ser aberta livremente pelo interessado para receber seus salários, vencimentos, aposentadorias ou pensões, mas
essas contas estão sujeitas a cobrança de tarifas por parte das instituições financeiras.
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12. Foram instituídos alguns procedimentos a serem observados pelas instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central
na contratação e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral. Esses procedimentos são conhecidos no mercado como
"Código de Defesa do Consumidor Bancário". Sobre esses procedimentos, marque a alternativa CORRETA:
A) as instituições financeiras podem se recusar a receber cheques, bloquetos de cobrança, fichas de compensação e outros, sem
necessidade de informação prévia aos clientes.
B) não há, na norma, nenhum dispositivo relativo à propaganda enganosa ou abusiva.
C) a liquidação antecipada de débito, total ou parcial, mediante redução proporcional dos juros nas operações de crédito pessoal e de
crédito direto ao consumidor, é uma opção das instituições financeiras.
D) as instituições devem estabelecer em suas dependências alternativas técnicas, físicas e especiais que garantam o atendimento
prioritário para pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida.
E) os saques em espécie, realizados em contas de depósitos a vista, devem ser assegurados, independente de valor, não podendo as
instituições postergar o saque para o expediente seguinte, alegando falta de recursos em caixa.
13. Objetivando possibilitar a concessão de crédito para a população de baixa renda e para micro-empreendedores, o governo vem
incentivando as operações de microfinanças. Para isso foram criadas instituições e linhas de crédito específicas para esse setor da
economia. Em relação a esse assunto, considere as afirmações abaixo, indicando V se verdadeira e F se falsa:
I. as instituições financeiras destinam, no mínimo, 2% dos saldos dos depósitos a vista para realização de operações de microfinanças
direcionadas à população de baixa renda e a microempreendedores;
II. as taxas de juros efetivas da linha de crédito para microfinanças não podem exceder a 2% a.m., e os limites máximos dos valores são
definidos pela instituição financeira, de acordo com a capacidade de financiamento do tomador;
III. as operações de crédito destinadas ao programa de microfinanças somente podem ser realizadas com pessoas físicas detentoras de
contas especiais de depósitos a vista (conta simplificada);
IV. dado o caráter social, as instituições financeiras não podem cobrar taxa de abertura de crédito e para valores inferiores a R$ 1.000,00 o
prazo máximo da operação permitido é de 90 dias.
Marque a alternativa com a seqüência CORRETA:
A) V-V-F-V
B) V-F-F-F
C) V-F-V-F
D) V-V-V-V
E) F-F-V-V
14. Existem, no mercado, diversos instrumentos de captação de recurso, que se diferenciam pelo prazo de captação, destinação e
rentabilidade. Marque a alternativa CORRETA que caracteriza um desses instrumentos:
A) as cadernetas de poupança representam o mais popular instrumento de captação, proporcionando uma rentabilidade de 12 % a.a.
B) o prazo mínimo para aplicações em Certificado de Depósito Bancário (CDB) é de 90 dias.
C) os recursos da caderneta de poupança são destinados exclusivamente para financiar casas para população de baixa renda.
D) o Certificado de Depósito Bancário pode oferecer rendimento diferenciado, em função do valor e do prazo da aplicação.
E) a Instituição Financeira pode remunerar o depósito a vista, desde que o cliente permaneça com o recurso depositado na conta corrente
por mais de trinta dias.
15. O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) modernizou o sistema de transferências de recursos interbancários, sem eliminar, por
completo, o sistema tradicional de compensação de cheques e outros documentos. Com relação ao seu funcionamento, assinale a
alternativa CORRETA:
A) a Transferência Eletrônica Disponível (TED) é utilizada para transferências de recursos superiores a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais).
B) para transferências de recursos abaixo de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) deve ser utilizado cheque ou DOC (Documento de
Compensação) por intermédio da Centralizadora de Compensação de Cheques e Outros Papéis (COMPE).
C) os cheques apresentados à compensação sem provisão de fundos devem ser devolvidos pela alínea 11 na primeira apresentação e
alínea 12 na segunda apresentação.
D) os cheques e DOC's são compensados e transferidos da conta do emitente para a do beneficiário no mesmo dia.
E) como o cheque é uma ordem de pagamento a vista, os bancos e empresas são obrigados a recebê-lo para quitar pagamentos.
16. Dentre as operações de crédito especializado, o crédito rural tem como objetivo estimular e fortalecer o setor rural, destinando
financiamentos aos produtores e suas associações. Sobre as características dessa modalidade de crédito, considere as afirmações abaixo:
I. podem ser financiadas pelo crédito rural as atividades de custeio, investimento, comercialização e industrialização de produtos
agropecuários;
II. todos os recursos para financiamento do crédito rural são provenientes das instituições financeiras oficiais federais;
III. o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) tem por finalidade apoiar as atividades agrícolas e nãoagrícolas desenvolvidas por agricultores familiares no estabelecimento ou aglomerado rural urbano;
IV. o financiamento do PRONAF está limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), por produtor, em cada ano.
Marque a alternativa CORRETA:
A) são verdadeiros os itens I e IV.
B) são verdadeiros os itens I e II.
C) são verdadeiros os itens II e III.
D) são verdadeiros os itens III e IV.
E) apenas o item III é verdadeiro.
17. O crédito rural foi institucionalizado pela Lei n° 4829/65, que o considera como suprimento de recursos financeiros por entidades
públicas e estabelecimentos de crédito particulares e produtores rurais ou suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que
se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor. Assinale a alternativa CORRETA que caracteriza aspectos relacionados à
política de crédito rural:
A) entende-se por crédito de custeio quando destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos da produção agrícola, não
sendo beneficiado o custeio pecuário.
B) para obter financiamento o tomador precisa formalizar a operação por meio da emissão de uma cédula de crédito rural, que não precisa
de garantia real.
C) a cédula rural pignoratícia deve conter a descrição dos bens vinculados ao penhor, indicados pela espécie, qualidade, quantidade,
marca ou período da produção, se for o caso, além do local ou depósito em que os mesmos bens se encontram.
D) na cédula rural hipotecária deve conter a descrição do imóvel hipotecado com indicação do nome, se houver, dimensões,
confrontações, benfeitorias, título e data de aquisição, dispensando o registro no cartório de imóveis.
E) não podem ser objeto de penhor cedular os gêneros oriundos da produção agrícola, extrativa ou pastoril, ainda que destinados a
beneficiamento ou transformação.
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18. O crédito industrial, agro-industrial e para o comércio são atendidos principalmente por linhas operacionalizadas por instituições
oficiais de crédito, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com relação às finalidades e
beneficiários dessas linhas, marque a alternativa CORRETA:
A) o FINAME é uma linha de financiamento do BNDES exclusivamente para pequenas e médias empresas para aquisição isolada de
máquinas e equipamentos novos, com custo de apenas 12% ao ano.
B) o custo dos financiamentos realizados diretamente pelo BNDES é composto por: custo financeiro mais remuneração do BNDES mais
outros encargos, se for o caso.
C) o BNDES financia a aquisição de veículos (automóveis e utilitários) desde que façam parte de um financiamento industrial.
D) o BNDES não dispõe de linhas de crédito para exportações de bens produzidos no País.
E) o BNDES não financia a capacitação tecnológica nem a formação e qualificação profissional.
19. O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), regulamentado pela Lei n° 7827/89, tem por objetivo contribuir para o
desenvolvimento da região Nordeste, mediante execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com
os respectivos planos regionais de desenvolvimento. Considere as afirmações abaixo como V se verdadeira e F se falsa:
I. o Banco do Nordeste do Brasil S.A., como instituição financeira federal de caráter regional, é administradora do FNE;
II. os encargos financeiros dos financiamentos concedidos com recursos do FNE, são definidos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A ,
em função dos projetos específicos e da localização do projeto a ser financiado;
III. as principais atividades beneficiadas com financiamentos do FNE são a indústria, a agropecuária e o turismo, por intermédio de
diversos programas definidos no plano regional de desenvolvimento;
IV. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. financia, com recursos provenientes do FNE, o Programa de Apoio ao Turismo Regional, que tem
por objetivo a implantação, expansão, modernização e reforma de empreendimentos do setor turístico.
A)
B)
C)
D)
E)

Marque a alternativa com a seqüência CORRETA:
V-F-V-F
V-F-V-V
F-V-V-F
V-V-V-V
V-F-F-F

20. O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) constitui-se em uma importante fonte de financiamento para os programas sociais do
Governo, o qual apresenta certas características. Marque a alternativa CORRETA:
A) o FAT financia o Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER), que é uma iniciativa do Governo Federal voltada para quem
deseja iniciar ou expandir seu próprio negócio, tanto na área urbana quanto na área rural.
B) os recursos do FAT são oriundos do Orçamento Geral da União e de recursos próprios do Banco do Brasil S.A., que é a instituição
financeira responsável pelo Fundo.
C) os agentes financeiros do PROGER, programa financiado pelo FAT, são apenas o Banco do Brasil S.A. e o Banco do Nordeste do
Brasil S.A.
D) o FAT financia o Plano Nacional de Qualificação, que é um programa para trabalhadores das áreas de alta tecnologia.
E) os recursos do FAT não financiam unidades habitacionais.
21. Segundo a Constituição Federal, a Seguridade Social no Brasil compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência social e à assistência social. Com relação ao
tema, marque a alternativa CORRETA:
A) compete privativamente aos Estados legislar sobre seguridade social no âmbito de suas respectivas jurisdições, sem qualquer
subordinação à União.
B) cabe exclusivamente à sociedade civil organizar e administrar a seguridade social tendo como principais objetivos a universalidade da
cobertura e do atendimento e o caráter democrático e descentralizado de sua administração.
C) nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio
total.
D) as contribuições sociais para a seguridade social somente poderão ser exigidas no exercício financeiro subseqüente àquele em que
tenha sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou.
E) são isentas de contribuição para a seguridade social, as sociedades cooperativas, as micro e pequenas empresas e as entidades
religiosas beneficentes de assistência social, atendidas as exigências estabelecidas em lei.
22. Consoante a Constituição Federal, a Previdência Social no Brasil é organizada sobretudo sob a forma do Regime Geral de Previdência
Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que lhe preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Sobre
as principais características desse tema, marque a alternativa CORRETA:
A) cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; proteção à maternidade, especialmente à gestante, e ao
trabalhador em situação de desemprego involuntário; concessão de salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos
segurados de baixa renda e de pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
B) a cobertura do risco de acidente do trabalho é atendida exclusivamente por companhias de seguro do setor privado.
C) os benefícios da previdência social são acessíveis somente àqueles que tiveram relação formal de emprego, com carteira de trabalho
assinada por seu(s) empregador(es).
D) nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado é concedido com valor mensal
inferior à media dos 3 (três) salários mínimos mensais pertinentes aos 3 (três) anos imediatamente anteriores à sua concessão.
E) a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas é igual ao provento do mês de dezembro de cada ano, mas somente é devida se
tiverem sido trabalhados todos os meses do ano civil correspondente.
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23. Segundo mandamento constitucional, o regime da Previdência Privada tem caráter complementar e está organizado de forma
autônoma em relação ao Regime Geral de Previdência Social. Quanto a este segundo regime de previdência, marque a alternativa
CORRETA:
A) as instituições e empresas privadas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, podem instituir entidades de previdência privada e patrocinar seus
planos de benefícios de natureza complementar, situação na qual, o custo normal total é sempre dividido entre o empregador e o
empregado de forma a nunca resultar em uma proporção nula para uma das partes.
B) é facultativa para o empregador a instituição de entidade de previdência privada de plano de benefícios complementares, mas, uma vez
instituída, torna-se obrigatória a filiação dos correspondentes empregados.
C) as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas no estatuto da entidade de previdência privada e no
regulamento do plano de benefícios integram, para todos os fins de direito, o contrato de trabalho dos empregados participantes.
D) o regime de previdência privada complementar é regulado por lei ordinária e por normas editadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
E) o regime de previdência privada complementar adota sempre o regime financeiro de capitalização, constituindo reservas que garantam
o benefício contratado.
24. A Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, dispõe sobre as entidades fechadas de previdência complementar do Setor
Público e suas relações com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e outras entidades públicas, que lhes seriam patrocinadores. Sobre o tema em foco, marque a alternativa CORRETA:
A) as entidades em questão organizam-se sob a forma de autarquia, fundação ou sociedade civil, com fins lucrativos.
B) a elegibilidade a um benefício de prestação programada e continuada requer uma carência mínima de 120 (cento e vinte) contribuições
mensais ao plano de benefícios, permitindo-se a manutenção do vínculo empregatício com o patrocinador após a concessão do
benefício.
C) os reajustes dos benefícios em manutenção são efetuados de acordo com os critérios do regulamento do plano, permitidos os repasses
de ganhos de produtividade, de abonos e de vantagens concedidas ao cargo ou função em que o participante se aposentou.
D) o custeio do plano de benefícios e a despesa administrativa da entidade de previdência complementar são de responsabilidade do
patrocinador, dos participantes e, também, dos assistidos (participante ou seus beneficiários em gozo de benefício de prestação
continuada).
E) além das contribuições normais, os planos poderão prever o aporte de recursos adicionais pelos participantes, a título de contribuição
laboral facultativa, aporte esse acompanhado do correspondente aporte patronal do patrocinador.
25.
A)
B)
C)
D)
E)

Sobre a validade do negócio jurídico, segundo a legislação civil brasileiro, pode-se afirmar CORRETAMENTE que:
é nulo o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente.
é anulável o negócio jurídico simulado.
é nulo o negócio jurídico derivado de coação.
é anulável o negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei.
é nulo o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade.

26. O contrato de compra e venda é uma espécie de negócio jurídico pela qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Acerca deste negócio é CORRETO afirmar que:
A) é defeso a uma das partes o arbítrio exclusivo na fixação do preço, o que tornaria o contrato nulo.
B) até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do comprador.
C) é ilícito, na formação do contrato, se deixar à fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.
D) é nula a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e cônjuge do alienante expressamente houverem
consentido.
E) nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma autoriza a rejeição de todas.
27. Sobre a classificação dos contratos é CORRETO afirmar que:
A) contrato comutativo é o contrato gratuito.
B) contrato aleatório ou de risco é aquele cujas partes não podem antever, no momento da formação do contrato, a extensão dos seus
ganhos ou de suas perdas.
C) o contrato unilateral é o mesmo que de adesão.
D) o contrato de hipoteca é classificado como principal.
E) o contrato aleatório é sempre gratuito.
28. Os contratos são uma espécie de negócio jurídico com declaração de vontade, cuja validade depende de uma série de fatores a serem
considerados. Logo, pode-se concluir de forma CORRETA que:
A) a validade da declaração de vontade na formação dos contratos dependerá de forma especial, independentemente de determinação
legal que a autorize.
B) a validade do negócio jurídico requer objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável.
C) nas declarações de vontade, que visam à formação do contrato, se atenderá mais a intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido
literal da linguagem.
D) o silêncio, no direito brasileiro, não pode importar anuência ou aceitação da proposta contratual.
E) a manifestação de vontade não subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou.
29. Os títulos de crédito se constituem em documentos dotados de executividade, que gera o direito a uma prestação futura desde que
obedecidos certos requisitos. Marque a alternativa INCORRETA:
A) o título de crédito possui como requisito essencial a cartularidade.
B) o título de crédito possui como requisito essencial a literalidade.
C) o título de crédito para ser executado precisa ser endossado.
D) o título de crédito possui como requisito essencial a autonomia.
E) o título de crédito possui como requisito formal indispensável a data de emissão.
30.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a afirmação CORRETA que trata de empréstimo:
o comodato é o empréstimo gratuito de coisa fungível.
o mútuo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição.
o contrato de comodato é a mesma coisa que contrato de mútuo.
o comodato sempre será celebrado por prazo certo.
o comodatário poderá recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.
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PROVA 2 - CONHECIMENTOS GERAIS

31. O Governo brasileiro vem tratando com especial interesse a intensificação das relações comerciais com a China. Identifique e marque
a alternativa com características que NÃO dizem respeito à economia da China:
A) altos salários, intensa utilização de mão de obra e de tecnologia de ponta.
B) elevado grau de abertura da economia.
C) predominância de monocultura agrícola com elevada participação da mão de obra familiar.
D) é atualmente o maior pólo de atração de capitais estrangeiros.
E) a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, em 2003, foi superior a 7%.
32. A reforma agrária no Brasil ganhou espaço nos meios de comunicação nos últimos meses e continua a ser um dos grandes problemas
estruturais do país. Considerando apenas a região Nordeste, analise os itens de I a IV, indicando V se verdadeiro e F se falso:
I. a concentração da renda e da terra é um dos traços marcantes da economia rural nordestina;
II. a concentração da renda e da terra é um dos principais fatores causadores das migrações campo-cidade;
III. o problema agrário tem levado à intensificação da violência no campo e à formação de movimentos sociais, dos quais faz parte o
movimento dos sem-terra;
IV. os estabelecimentos rurais com menos de 10 hectares representam mais de 50% dos estabelecimentos e ocupam menos de 10% da área
agrícola.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:
F-V-F-V
V-F-V-V
V-V-V-V
V-V-F-V
F-F-V-V

33.
A)
B)
C)
D)
E)

Marque a alternativa com características que NÃO constituem fatores causadores do êxodo rural no Nordeste:
a expansão de grandes monoculturas para exportação.
as secas periódicas que atingem principalmente aos agricultores sem terra.
substituição da agricultura de subsistência por agricultura comercial.
expansão da pecuária extensiva.
processo de grilagem que ocorre regularmente na região.

34. No Brasil, particularmente no Nordeste, encontra-se um acentuado nível de participação da população em idade ativa envolvida no
setor informal. A respeito deste setor, considere as afirmativas abaixo:
I. utilização de recursos locais e tecnologia adaptada;
II. exercício de habilidades adquiridas fora da educação formal;
III. produção em pequena escala e intensiva em trabalho;
IV. facilidade de entrada e independente do grau de escolarização;
V. elevada divisão do trabalho e com a definição clara de funções.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa CORRETA:
todos os itens são verdadeiros.
apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
apenas os itens II, IV e V são verdadeiros.
apenas os itens I, II, III e IV são verdadeiros.
apenas os itens I, III e IV são verdadeiros.

35.
A)
B)
C)
D)
E)

O desemprego é um dos maiores problemas da atualidade brasileira. NÃO estão entre as causas desse problema:
o aumento considerável das exportações e importações, que gera emprego nos outros paises.
o setor industrial, que vem produzindo menos e enxugando seus custos.
o desaquecimento da economia, que provoca demissões em larga escala.
novas tecnologias que são adotadas e reduzem o número de emprego necessário à produção.
novas formas de gestão que procuram racionalizar o uso de recursos e de trabalho.

36. Nos últimos anos, as questões sociais no Brasil têm-se constituído um grande desafio para os governantes. Entre as diversas situações,
considere as afirmativas abaixo como V se verdadeira e F se falsa:
I. são grandes as desigualdades sociais e de distribuição de renda;
II. houve avanços dos indicadores sociais do país;
III. na área de saúde, houve queda na mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida;
IV. na educação, houve redução do analfabetismo, elevação da escolarização nos níveis fundamental e médio e aumento da média de anos
de estudo;
V. continua elevado e sem sinais de declínio o nível de concentração de renda.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa com a seqüência CORRETA:
apenas os itens I, II e III são verdadeiros.
apenas os itens I, II e IV são verdadeiros.
apenas os itens I, III e V são verdadeiros.
apenas os itens III, IV e V são verdadeiros.
todos os itens são verdadeiros.

37.
A)
B)
C)
D)
E)

No Brasil persiste um importante problema agrário que tem inquietado o Governo e a sociedade em geral. Este problema decorre da:
interiorização do crescimento econômico.
concentração fundiária.
intensificação dos minifúndios.
expulsão do homem do campo para as cidades.
comercialização das terras devolutas.
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38. Uma das importantes regiões que avançaram no cenário nordestino foi o Vale do São Francisco. Sobre essa importante região,
considere as afirmativas abaixo como V se verdadeira e F se falsa:
I. está dividida em quatro regiões: o alto São Francisco, o médio São Francisco, o submédio São Francisco e o baixo São Francisco;
II. o São Francisco banha as seguintes zonas agro-climáticas do Nordeste: Zona da Mata, Sertões (Árido e Semi-árido); Agreste (zona
semi-úmida) e Cerrados;
III. localiza-se no submédio São Francisco o principal pólo de agricultura irrigada do Nordeste;
IV. o São Francisco é o maior rio perene que passa pelo Nordeste.
Marque a alternativa com a sequência CORRETA:
V-F-F-V
V-V-V-F
V-F-V-V
V-V-F-V
V-V-V-V

A)
B)
C)
D)
E)

39. Atualmente despontam no Nordeste alguns pólos de serviços modernos reconhecidos nacionalmente. Assinale a alternativa que faz a
correspondência CORRETA entre o pólo e os serviços que vêm se destacando:
A) Recife - informática e serviços médico-hospitalares.
B) Salvador - turismo e transporte ferroviário.
C) Fortaleza - consultoria empresarial e transporte portuário.
D) São Luís - energia eólica e saneamento.
E) Maceió - tecnologia da informação e transporte rodoviário.
40. Atualmente verifica-se uma tendência ao surgimento de novas atividades no nordeste brasileiro, caracterizando uma certa
descentralização da economia. Considerando os reflexos desse fenômeno, pode-se identificar como CORRETA a alternativa:
A) a expansão da caprinocultura na Zona da Mata.
B) o crescimento acelerado da carcinicultura nos estados de Alagoas e Sergipe.
C) a interiorização da indústria petroquímica.
D) a produção de soja nos cerrrados dos estados da Bahia, Maranhão e Piauí.
E) a implantação de uma importante hidrovia no rio Parnaíba.

PROVA 3 - LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1: Nova safra de banqueiros
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nasce uma nova geração de banqueiros no Brasil. A oportunidade apareceu na virada do século, quando grandes instituições
estrangeiras começaram a bater em retirada do mercado brasileiro e abriram uma brecha para o ressurgimento de bancos de investimento
locais. Logo, uma elite de jovens executivos e economistas de prestígio agarrou a oportunidade.
Duas jovens instituições, o Pátria, em São Paulo, e o Rio Bravo, no Rio, lideram a turma. São bancos de investimento típicos, e,
com poucos anos de vida, já estão envolvidos em quase todas as maiores e mais complicadas operações de compra e venda de empresas no
país.
Pátria e Rio Bravo ocupam um espaço que estava aberto desde o virtual desaparecimento da primeira geração de bancos de
investimento brasileiros. A safra anterior, no início dos anos 90, foi inaugurada pelo hoje mitológico Garantia e por seguidores como o
Icatu, Pactual e Matrix. Eles eram pequenos mas montavam negócios que pareciam ser extremamente complexos e ganhavam fortuna
rapidamente, mas foram sumindo à medida que o mercado se tornava mais atraente e voltava a receber instituições maiores, depois de 1995.
Vivo e forte, no Brasil, sobrou apenas o Pactual.
Executivos que viveram a primeira onda identificaram, então, a oportunidade de retomar o negócio de banco de investimento. A
experiência que eles acumularam na primeira safra de bancos, porém, fez com que algumas coisas desta vez viessem um pouco diferentes.
A primeira é que, no início dos 90, banco algum estava preocupado em agradar clientes. Seu foco era investir o próprio capital e
isso bastava para multiplicar os lucros. Quando se envolviam na compra e venda de empresas, atacavam as que estivessem em crise – e
caíam sobre elas como predadores, tentando tomá-las de seus donos em dificuldades. Políticas assim faziam com que, em muitos
momentos, seus interesses fossem contrários aos de eventuais clientes. Hoje, isso é impensável.
O outro ponto de diferença é a presença de bancos de negócios (ou de finanças corporativas). Nestes, os clientes gostam de
encontrar profissionais que ostentam alguns cabelos brancos na cabeça, no lugar das equipes ultrajovens das instituições que viviam de
especulações. Por isso, as casas de investimentos da nova safra têm um índice maior de executivos já consagrados do que os bancos de
maior porte, que atendem mais maciçamente.
Formar pessoal do mesmo nível é a chave para a continuidade de instituições independentes. “O banco precisa se institucionalizar.
Não pode depender de um só nome” diz Octávio Castello Branco. A renovação constante é boa para o banco e para quem entra nele. “Sendo
bem conservador, um jovem talentoso e dedicado conquista seu primeiro milhão em cinco anos” arrisca Winston Fritsch. E há sempre a
possibilidade real de crescer no banco e vir a se tornar um sócio. “Eu próprio comecei assim”, diz Alexandre Saigh, um dos sócios principais
do Pátria. “Vale a meritocracia. Os bons precisam ser premiados. Isso é parte central do negócio”.
(Texto condensado - Nova Safra de Banqueiros). AGUIAR, Marcelo in Rev. Época, dez. de 2003

41.
A)
B)
C)
D)
E)

De acordo com a linguagem do texto, pode-se dizer que ele é essencialmente:
erudito
literário
burocrático
jornalístico
poético
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42. No período simples “Logo, uma elite de jovens executivos e de economistas de prestígio agarrou a oportunidade” (l. 03) , os termos
em itálico são:
A) sujeito composto
B) complemento nominal
C) adjunto adnominal
D) adjunto adverbial
E) objeto indireto
43.
A)
B)
C)
D)
E)

A expressão “bater em retirada” (l. 02) significa, na língua padrão:
sair escondido
dar golpe
abandonar
ter medo
chocar

44.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras “Pátria e Rio Bravo” (l. 07):
topônimos
antropônimos
sinônimos
antônimos
parônimos

45.
A)
B)
C)
D)
E)

A oração “à medida que o mercado se tornava mais atraente” (l. 10) tem o sentido de:
conseqüência
causa
concessão
tempo
proporção

46. Na oração “Vale a meritocracia” (l. 26) existe a presença de uma palavra nova formada por dois radicais que apresenta o poder do
mérito. Relacione as palavras com os seus significados:
( ) aristocracia
1 - governo do povo
( ) plutocracia
2 - governo dos ricos
( ) democracia
3 - governo de príncipe absoluto
( ) teocracia
4 - governo dos nobres
( ) autocracia
5 - governo dos velhos
( ) gerontocracia
6 - governos dos religiosos
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa com a seqüência CORRETA:
4, 2, 1, 6, 3, 5
2, 3, 5, 4, 6, 1
3, 5, 2, 1, 4, 6
4, 3, 1, 2, 6, 5
5, 6, 4, 3, 1, 2

47.
A)
B)
C)
D)
E)

Do texto, depreende-se que:
os clientes passam a ser prioridade dos novos bancos
os bancos de investimento fizeram péssimos negócios no Brasil
os bancos possuem uma forte hierarquia entre patrão e funcionário
os relacionamentos entre os funcionários são atrapalhados pela ânsia do poder
os novos bancos consideram as operações de risco como a parte mais atraente

48.
A)
B)
C)
D)
E)

Do texto, apreende-se que:
só os jovens executivos fazem sucesso
o sucesso depende de sorte
o cliente é apenas um elemento do banco
o talento e a dedicação são a chave do sucesso
só os bancos de investimento são importantes

49.
A)
B)
C)
D)
E)

Na oração “O banco precisa se institucionalizar” (l. 22) , o se é:
índice de indeterminação do sujeito
partícula apassivadora
conjunção integrante
pronome reflexivo
partícula expletiva

50. Em “E há sempre a possibilidade real de crescer no banco e vir a se tornar um sócio” (l. 24-25), existe a presença do verbo vir.
Assinale a alternativa em que este verbo se encontra no futuro do pretérito.
A) O jovem talentoso vem chegando.
B) O lucro virá no fim do ano.
C) O investimento viera mas perdera-se na burocracia.
D) O cliente será bem atendido se vier negociar com o banco.
E) O sucesso viria se ele se esforçasse um pouco mais.
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51. Relacione os substantivos comuns ao seu substantivo coletivo e marque a alternativa que apresente a seqüência CORRETA:
( ) correição
1 - formiga
( ) cordilheira
2 - alho
( ) réstia
3 - montes
( ) turba
4 - heróis
( ) claque
5 - espectadores
( ) falange
6 - ladrões
A)
B)
C)
D)
E)

6, 5, 4, 3, 2, 1
1, 3, 2, 6, 5, 4
2, 3, 4, 5, 1, 6
4, 1, 6, 3, 2, 5
5, 1, 3, 6, 4, 2

52.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a opção que apresenta ERRO quanto à divisão silábica:
ins-ti-tu-i-ção, co-me-ça-ram, pres-tí-gio
res-sur-gi-men-to, pres-ti-gi-o, ad-mi-rar
su-pers-ti-ção, ex-pe-ri-en-te, pers-pec-ti-va
ex-e-cu-ti-vo, a-brup-to, re-i-vin-di-car
ca-a-tin-ga, rit-mo, réus

53.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de forma ERRADA:
ojeriza, riqueza, pegajento
veneziana, coalizão, assaz
asfixia, repuxo, coxia
flecha, broche, cocheira
despeza, degladiar, distemção

54.
A)
B)
C)
D)
E)

Marque a alternativa em que todas as palavras são escritas, CORRETAMENTE, com a letra indicada entre parêntese:
a___ensorista, ca__ar , cre ___cer ( s )
tra__e, rabu__ice, re__eição ( j )
au__liar, asfi__ia, aflu__o ( x )
deten__ão, conten__ão, preten___ão ( ç )
nobre__a, avi___ar, coloni___ar ( z )

55.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a alternativa que apresenta pares de palavras homófonas, homógrafas e parônimas de acordo com a seqüência:
sela/cela, sede (ê)/sede, lustro/lustre
acidente/incidente, conserto/concerto, olho (ô)/olho
manga/manga, inapto/inepto, russo/ruço
paço/passo, lactante/lactente, caçar/cassar
diferir/deferir, cheque/xeque, canto/canto

56.
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a opção em que existe erro, quanto à classificação morfológica das palavras em itálico:
grandes instituições estrangeiras - adjetivo
tentando tomá-las - pronome pessoal caso reto
Otávio Castello Branco - substantivo próprio
uma nova geração - artigo indefinido
Formar pessoal - substantivo coletivo

57. Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra em itálico na oração: “A mudança de diretrizes dos bancos de investimento
é digna de encômios”.
A) alegrias
B) elogios
C) tristezas
D) cuidados
E) críticas
58.
A)
B)
C)
D)
E)

Em “A dedicação ao trabalho te enche de glória e te faz vencedor”, as palavras em itálico são respectivamente:
objeto direto, objeto indireto, objeto direto
objeto indireto, objeto indireto, predicativo do sujeito
adjunto adnominal, adjunto adnominal, objeto direto
objeto direto, objeto direto, predicativo do objeto
predicativo do sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto

59. No período “Os banqueiros já puderam comemorar o investimento, pois o índice de risco e de instabilidade do Brasil caiu”, a
conjunção pois estabelece uma relação de:
A) explicação
B) oposição
C) condição
D) causa
E) comparação
60.
A)
B)
C)
D)
E)

Na oração “banco algum estava preocupado em agradar clientes”, a palavra em itálico corresponde a:
um entre dois
qualquer
um certo
determinado
nenhum
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PROVA 4 - MATEMÁTICA

61. Sejam x e y números reais dados por suas representações decimais
x = 0,111111...
y = 0,999999...

{

A)
B)
C)
D)
E)

Pode-se afirmar que:
x+y=1
x-y=8/9
xy = 0,9
1 / ( x + y ) = 0,9
xy = 1

62. Seja a R. Sabe-se que o sistema de equações lineares abaixo possui pelo menos uma solução x, y, z,
ax + y + z = 1
x + ay + z = a
x + y + az = a2

R.

{

A)
B)
C)
D)
E)

Pode-se afirmar que:
2
(a - 1) (a + 2) = 0
a = -2
a=1
a=1
a = -2

63. Sabendo-se que 0 < a < b são as raízes da equação x3 - 4x + x = 0, pode-se afirmar que:
A) a2 + b2 = 14 e ab = 4
2
2
B) a + b = 14 e a + b = 4
2
2
C) a + b = 14 e ab = 2
2
2
D) a + b = 18 e a + b = 4
E) as respostas acima são todas falsas
64. Uma agência bancária vende dois tipos de ações. O primeiro tipo é vendido a R$1,20 por cada ação e o segundo a R$1,00. Se um
investidor pagou R$ 1.050,00 por mil ações, então necessariamente ele comprou:
A) 300 ações do primeiro tipo
B) 300 ações do segundo tipo
C) 250 ações do primeiro tipo
D) 250 ações do segundo tipo
E) 200 ações do primeiro tipo
65. As agências A, B e C do Banco do Nordeste estão localizadas respectivamente nos quilômetros a < b < c de uma longa avenida
retilínea. De cada agência sairá um mototaxista com destino a um ponto fixo localizado no quilômetro x da mesma avenida. Sabendose que os mototaxistas percorrerão juntos a menor distância possível pode-se afirmar que:
A) x = a
B) x = (a + b) / 2
C) x = c
D) x = b
E) é impossível determinar a localização do ponto de encontro dos mototaxistas.
66.
A)
B)
C)
D)
E)

Uma família comprou uma geladeira nova, a prazo, em prestações iguais, com juros. Assinale a alternativa CORRETA.
para um mesmo valor de prestação, o valor presente das prestações diminui quando a taxa de juros aumenta.
no momento da compra, o valor presente da última prestação é igual ao valor presente da primeira prestação.
o valor das prestações será maior se for dado um sinal no momento da compra.
o valor das prestações não depende da taxa de juros.
o valor das prestações não depende da quantidade de parcelas.

67. A fábrica de sorvetes Graviola Ltda tem faturamento mensal de R$ 1.000,00 com despesas mensais de R$ 700,00. Investiu R$ 100,00
em uma campanha publicitária em 01/04/2003. Como conseqüência, obteve aumento de faturamento de R$ 50,00 em 01/04/2003 e de
R$ 200,00 em 01/05/2003. Qual a rentabilidade do investimento na campanha publicitária?
A) 300% ao mês
B) 400% ao mês
C) 200% ao mês
D) 100% ao mês
E) 300% ao bimestre
68. Em uma operação de desconto racional com antecipação de 5 meses, o valor descontado foi de R$ 8.000,00 e a taxa de desconto foi
5% ao mês. Qual o valor de face desse título?
A) R$ 10.000,00
B) R$ 10.666,67
C) R$ 32.000,00
D) R$ 40.000,00
E) R$ 160.000,00
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69. Como quitação de uma dívida, Paulo deveria pagar R$ 12.100,00 a seu irmão Matheus daqui a 2 meses. Por ter Paulo ganho ontem um
prêmio de loteria, decidiu antecipar esta obrigação. Pagou hoje R$ 5.000,00 em dinheiro e o restante através de um cheque a ser
cobrado daqui a um mês. Sendo a taxa de juros compostos 10 % ao mês, qual o valor que Matheus receberá ao cobrar o cheque?
A) R$ 5.000,00
B) R$ 5.500,00
C) R$ 5.591,00
D) R$ 7.100,00
E) R$ 7.810,00
70. Pedro aplicou R$ 1.000,00 em um banco que paga taxa efetiva de 21 % ao bimestre. A operação teria duração de dois meses. Um mês
antes do resgate desta aplicação, Pedro precisava pagar R$ 1.500,00 a seu irmão Marcos. Pedro efetuou este pagamento através da
transferência da aplicação para Marcos e mais uma parcela à vista em dinheiro. De quanto foi essa parcela?
A) R$ 290,00
B) R$ 400,00
C) R$ 500,00
D) R$ 1.400,00
E) R$ 1.290,00
71. Em 01/01/2003 um certo veículo, zero km, custava R$ 20.000,00 a vista. Em 01/01/2004 o mesmo modelo do veículo, também zero
km, custa R$ 26.400,00. Tendo sido de 10 % a inflação do ano de 2003, pergunta-se qual foi o aumento real do veículo neste período.
A) 10,00 % no ano
B) 20,00 % no ano
C) 22,00 % no ano
D) 30,00 % no ano
E) 32,00 % no ano
72. João recebeu em uma operação de empréstimo o valor líquido de R$ 95.000,00. O pagamento se dará através de um único pagamento
ao final de 2 meses. A taxa de juros anunciada foi de 10 % ao mês. Sabe-se, porém, que no momento da liberação do empréstimo
foram deduzidos alguns valores, referentes a taxas administrativas e tributos, totalizando 5% do valor bruto. Qual o custo bimestral
efetivo dessa operação?
A) 21,00% ao bimestre
B) 25,00% ao bimestre
C) 26,00% ao bimestre
D) 27,05% ao bimestre
E) 27,40% ao bimestre
73.
A)
B)
C)
D)
E)

Qual das alternativas abaixo, em relação ao Sistema de Prestações Constantes em pagamento de empréstimos, está CORRETA?
O saldo devedor tem comportamento linearmente decrescente.
Os juros pagos têm comportamento linearmente decrescente.
As amortizações têm comportamento crescente.
Todas as amortizações têm o mesmo valor.
As amortizações têm comportamento decrescente.

74. A quantia de R$ 5.000,00 foi aplicada por um período de 2 anos, transformando-se em R$ 40.000,00. Se a rentabilidade real no
período foi de 100 %, qual foi a inflação medida no mesmo período?
A) 100% ao período
B) 200% ao período
C) 300% ao período
D) 400% ao período
E) 500% ao período
75. Lílian tem dois pagamentos a realizar. O primeiro é de R$ 11.000,00 daqui a um mês e o segundo é de R$ 12.100,00 daqui a 2 meses.
Lílian pretende juntar essas duas dívidas em uma só, com vencimento daqui a três meses. A taxa de juros corrente é de 10% ao mês.
Qual o valor a ser pago?
A) R$ 23.100,00
B) R$ 26.000,00
C) R$ 30.746,10
D) R$ 30.030,00
E) R$ 26.620,00
76. Em uma loja, um certo computador está a venda por 10 parcelas mensais de R$ 300,00, sem entrada, podendo também ser pago em 5
parcelas bimestrais de R$ 615,00, sem entrada. Qual a taxa de juros cobrada pela loja?
A) 3% ao mês
B) 4% ao mês
C) 5% ao mês
D) 6% ao mês
E) 7% ao mês
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