
SELEÇÃO EXTERNA PARA 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Data da aplicação: 14/12/2003 

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 75 questões; 
1.2. Em cada questão há apenas uma alternativa correta. Marque apenas uma letra como resposta; 
1.3. Use caneta esferográfica azul para marcar a resposta com um X, seguindo o exemplo abaixo: 

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 folha-

resposta; 
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 75 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 divulgadas no endereço eletrônico 
http://acep.org.br/BNBConcurso; 

II -  Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0 XX (85) 230 3000 ou pela 
internet - http://acep.org.br/BNBConcurso. 



PROVA 1 - CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 

01. A abertura de conta corrente  de pessoa física é um contrato entre um banco  e um cliente, celebrado pela livre decisão de 
ambas as partes. No entanto, algumas condições devem ser observadas nas cláusulas contratuais. Assinale a opção 
CORRETA:

A) a instituição financeira não é obrigada a colocar à disposição do cliente uma cópia do contrato; 
B) a instituição pode impor no contrato cláusula, operação ou prestação de serviços prevalecendo-se de idade, condição social 

ou econômica do cliente; 
C) em caso de cobrança de dívida, o banco pode expor o cliente a algum tipo de constrangimento ou ameaça; 
D) o banco pode pedir que o cliente apresente, no mínimo, originais e cópias do documento de identificação (cédula de 

identidade ou documento que o substitua legalmente), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência; 
E) o banco pode suspender ou cancelar o contrato unilateralmente, a qualquer tempo, independente das cláusulas legais e 

contratuais. 

02. Assinale a assertiva CORRETA:
A) o banco pode encerrar a conta de um correntista sem aviso prévio; 
B) o banco pode encerrar a conta de um correntista se o mesmo for incluído no Cadastro de Cheques sem Fundos(CCF); 
C) o banco não precisa obter autorização formal do cliente para fazer transferências automáticas de recursos das contas de 

depósitos à vista, ou de poupança, para qualquer modalidade de aplicação; 
D) o banco não é obrigado a fornecer comprovante de operação de depósito realizada; 
E) as contas correntes e de depósito não podem ser sacadas à vista pelos titulares. 

03. Com relação às contas correntes, é CORRETO afirmar: 
A) o banco pode lançar, nas contas de depósitos, débitos não autorizados pelo titular, por autoridade judicial ou por 

determinação legal; 
B) as contas conjuntas são contratos de depósitos celebrados pelo banco com mais de um titular ao mesmo tempo, os quais 

assumem responsabilidade solidária pelos recursos depositados numa única conta; 
C) nas contas conjuntas, somente o primeiro titular poderá ser incluído no Cadastro de Cheques sem Fundos (CCF); 
D) os menores de idade e as pessoas incapazes não podem ser titulares de contas de depósitos; 
E) os contratos de abertura de conta, cheque especial, empréstimos e outros, não podem conter cláusulas de débitos 

automáticos de tarifas, juros, e outras despesas. 

04. Conforme a Lei nº 7357/1985 (Lei do Cheque), o Cheque é definido como uma ordem de pagamento à vista,  e tem certas 
características, das quais apenas uma das abaixo descritas é VERDADEIRA:

A) o cheque tem aceitação obrigatória por todos; 
B) todo cheque, independente do valor, pode ser emitido "ao portador"; 
C) o cheque para ser recebido tem que ser depositado na conta corrente do beneficiário; 
D) o cheque não tem prazo para apresentação, ele não prescreve; 
E) o cheque é pagável à vista, assim que apresentado ao banco, mesmo que na sua emissão tenha sido registrada uma data 

posterior. 

05. Considerando as características dos principais tipos de aplicações financeiras no Brasil, assinale a opção VERDADEIRA:
A) o rendimento das contas de poupança varia de banco para banco; 
B) os valores depositados na poupança, se forem sacados em um prazo inferior a um mês, recebem rendimentos proporcionais; 
C) o Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título de renda fixa, podendo ser pré-fixado ou pós-fixado; 
D) os depósitos de poupança são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), para aplicações até R$ 100.000,00 (cem 

mil reais); 
E) os Certificados de Depósitos Bancários (CDB) podem ser ao portador e os Recibos de Depósitos Bancários (RDB) podem 

ser nominativos. 

06. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) destina-se ao apoio financeiro das atividades 
agropecuárias e não-agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua 
família. Com relação ao PRONAF, assinale a opção CERTA:

A) são beneficiários do programa todos as agricultores assentados, independente de serem enquadrados em outros programas 
de financiamento rural; 

B) todos os agricultores com renda anual familiar de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) poderão ser beneficiados; 
C) poderão ser beneficiados os agricultores familiares e trabalhadores rurais que tenham o trabalho familiar como 

predominante na exploração do estabelecimento, podendo manter até 2 empregados permanentes; 
D) a concessão de crédito do PRONAF não é vedada à aquisição de animais destinados à pecuária bovina de corte; 
E) a taxa de juros para os financiamentos do PRONAF é  livremente pactuada entre as partes. 

07. Dentre as características dos títulos de crédito, marque a opção CORRETA:
A) DOC é um documento para transferência de valores  entre contas-correntes da mesma ou de diferentes instituições; 
B) HOT MONEY é uma operação de crédito caracterizada por ser de longo prazo; 
C) TÍTULO DE CRÉDITO é um documento representativo de uma obrigação de pagar o valor que nele está escrito. O cheque  

não é considerado um título de crédito, mas a nota promissória e a letra de câmbio são; 
D) LETRA DE CÂMBIO é um título válido somente para pagar exportações e importações; 
E) EXPORT NOTE é um título negociável apenas nas bolsas de valores. 
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08. Levando-se em conta as características dos principais produtos de captação, marque a opção CORRETA:
A) o depósito de poupança é um sistema de captação de poupança de recursos populares, destinado a financiar bens de 

consumo; 
B) o depósito de poupança normalmente rende muito mais que os demais produtos de captação, para compensar o 

recolhimento do imposto de renda pago sobre o rendimento; 
C) o Certificado de Depósito Bancário (CDB) é considerado um depósito a prazo fixo, sendo seu prazo mínimo de aplicação o 

período de um ano; 
D) os rendimentos proporcionados pelos Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e pelos Recibos de Depósitos Bancários 

(RDB) estão sujeitos à incidência de  Imposto de Renda; 
E) todas as opções acima estão corretas. 

09. Com relação às linhas de crédito oferecidas pelas instituições financeiras, marque a opção CERTA:
A) a modalidade de desconto de títulos é embasada em Duplicatas ou em Notas Promissórias e sua finalidade é conceder 

empréstimos para investimento de longo prazo; 
B) a vantagem dos descontos de Duplicatas é porque a operação é garantida para o banco, uma vez que não há risco de 

inadimplência; 
C) os bancos disponibilizam linhas de crédito para financiamento de capital de giro das empresas, a partir de contratos 

específicos que estabelecem limites para utilização do empréstimo; 
D) os bancos são proibidos pelo Banco Central de conceder empréstimos para financiar pagamentos de tributos; 
E) sobre os empréstimos para capital de giro incidem obrigações como juros e tarifas, mas dado sua especificidade é uma 

operação isenta de IOF. 

10. Marque a assertiva VERDADEIRA:
A) a cobrança de títulos e documentos é feita pelos bancos de maneira informal, sem contratos que dêem respaldo jurídico aos 

mesmos; 
B) a cobrança de títulos e documentos é um serviço que os bancos oferecem somente para  seus clientes com contas abertas há 

mais de um ano; 
C) o pagamento da fatura do cartão de crédito não pode ser parcelado; 
D) a empresa emitente do cartão de crédito, de acordo com contrato firmado com o consumidor, fica responsável pelo 

pagamento das aquisições feitas por ele com o uso do cartão, até o valor limite combinado; 
E) a administradora do cartão de crédito é quem financia as compras parceladas, sem nenhuma interferência de uma instituição 

financeira. 

11. Marque a resposta CORRETA para os itens abaixo: 
A) os títulos de capitalização são instrumentos financeiros garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC); 
B) o Banco Central autoriza e fiscaliza as empresas emissoras de títulos de capitalização; 
C) os títulos de capitalização são considerados títulos de renda variável; 
D) o rendimento dos títulos de capitalização é, pela natureza do título, superior aos CDB's; 
E) os títulos de capitalização têm por objetivo a capitalização dos prêmios recebidos dos investidores a fim de constituir, no 

final do prazo fixado no título, um capital garantido. 

12. Considere as assertivas: 
I. A linha de crédito do FINAME  tem limite de valor; 
II. As operações de Leasing são amparadas pelo FINAME; 
III. Para obter financiamento do FINAME o interessado deve dirigir-se a uma instituição financeira credenciada que será a 

responsável pela análise da concessão do crédito, assim como pelo encaminhamento da operação de financiamento ao 
BNDES, para aprovação e posterior liberação dos recursos; 

IV. O FINAME não financia máquinas e implementos agrícolas; 

Escolha a opção CORRETA:

A) I e II são afirmações verdadeiras. 
B) II e III são afirmações verdadeiras. 
C) III e IV são afirmações falsas. 
D) I e III são afirmações falsas. 
E) I e IV são afirmações verdadeiras. 

13. O Crédito Direto ao Consumidor, conhecido como CDC, é um financiamento concedido por uma instituição financeira. 
Considerando as características do CDC, marque a alternativa VERDADEIRA:

A) o CDC não pode ser concedido para financiar bens de consumo durável; 
B) somente as administradoras de cartão de crédito podem conceder esse tipo de financiamento; 
C) o CDC pode ser pré-fixado ou pós-fixado; 
D) o CDC, por ser uma linha de crédito ao consumidor, não apresenta inadimplência; 
E) todas as alternativas acima estão corretas. 
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14. O Sistema de Pagamentos Brasileiro  consiste de uma série de instrumentos, procedimentos bancários e, em geral, sistemas 
interbancários de transferência de fundos que asseguram a circulação do dinheiro. Dentre suas características, marque a 
opção CORRETA:

A) todas as transferências entre bancos são processadas pelos DOC's; 
B) a criação da Transferência Eletrônica Disponível (TED) permitiu que as transferências de recursos entre bancos fossem 

realizadas no mesmo dia; 
C) com o Sistema de Pagamento Brasileiro, o Banco Central passou a assumir todos os riscos do mercado financeiro; 
D) todas as transferências de recursos são feitas na Câmara de Compensação no Banco Central; 
E) todos os recursos, independente do valor,  devem ser transferidos por meio de uma TED. 

15. Considere as assertivas de I a V: 
I. No sistema de Leasing , ao final do contrato de arrendamento, o arrendatário tem as seguintes opções: comprar o bem por 

valor previamente contratado; renovar o contrato por um novo prazo, tendo como principal o valor residual ou devolver o 
bem ao arrendador; 

II. As administradoras de cartão de crédito se assemelham a uma instituição financeira, estando, portanto, sujeitas a 
autorização e fiscalização por parte do Banco Central; 

III. Fundo de Investimento é um tipo de aplicação financeira em que o aplicador adquire cotas do patrimônio de um fundo 
administrado por uma instituição financeira, com rendimento diferenciado pelo valor da aplicação; 

IV. Os empréstimos do tipo Hot Money estão isentos do pagamento de CPMF; 
V. A utilização do limite do cheque especial pelo cliente lhe dá direito a compensar o IOF pago na declaração de seu Imposto 

de Renda anual. 

Marque a opção CORRETA:

A) I, II, III e IV são afirmações verdadeiras; 
B) II, III, IV e V são afirmações falsas; 
C) I, II, IV e V são afirmações falsas; 
D) I, III, IV e V são afirmações verdadeiras; 
E) I, II, III e V são afirmações falsas. 

16. Considerando as características do Programa de Geração de Emprego e Renda da Área Rural (PROGER), marque a opção 
VERDADEIRA:

A) a finalidade do PROGER é o financiamento de empreendimentos de pequenos e mini produtores rurais, de forma individual 
e coletiva; 

B) o crédito não pode ser concedido para programas de requalificação e assistência técnica e de extensão rural; 
C) os recursos destinados ao financiamento são captados livremente pelos bancos, por meio de depósitos a prazo; 
D) o produtor rural para se enquadrar no programa não precisa comprovar residir na terra ou aglomerado urbano ou rural 

próximo; 
E) todas as opções acima estão corretas. 

17. Dentre as afirmações sobre as principais linhas de financiamento para investimentos, apenas uma é VERDADEIRA:
A) o Programa "Financiamento a Empreendimento- FINEM" é destinado à aquisição ou construção de imóveis para fins 

comerciais; 
B) o custo básico para o financiamento do FINEM é a taxa SELIC; 
C) o programa " BNDES Automático" é um crédito destinado para a realização de projetos de implantação, expansão ou 

relocalização de empresas, sem  limite  de crédito por contratante; 
D) o programa "BNDES Automático" pode financiar atividades bancárias e empreendimentos hoteleiros; 
E) o programa " BNDES Automático" não pode financiar terrenos e benfeitorias existentes, máquinas e equipamentos usados 

e animais para revenda. 

18. O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é uma das principais fontes de financiamento do 
desenvolvimento da região Nordeste. Assinale a opção FALSA:

A) as linhas de crédito do FNE destinam-se preferencialmente para pequenos produtores; 
B) o FNE constitui-se fonte de financiamento, de médio e longo prazos, para os setores agropecuário, mineral, agroindustrial e 

industrial; 
C) são beneficiados pela concessão de recursos do FNE os Estados do Nordeste e de partes dos Estados de Minas Gerais e do 

Espírito Santo; 
D) constituem fontes de recursos do FNE, 3% da arrecadação do Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza e do 

Imposto sobre  Produtos Industrializados, incluídos os retornos e resultado das aplicações; 
E) O setor turismo não tem acesso a financiamentos com recursos oriundos do FNE. 
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19. O fomento à atividade agrícola é implementado pelas linhas de crédito rural praticadas pelas instituições financeiras. 
Considere as principais características do crédito rural descritas nos itens de I a IV: 

I. A nota de crédito rural é um título destinado ao financiamento rural; 
II. O financiamento rural dá direito ao banco de fiscalizar a aplicação da quantia financiada; 
III. os bancos podem conceder financiamento mediante a emissão, pelo devedor, de cédula com garantia hipotecária, por meio 

da Cédula Rural Hipotecária; 
IV. parte dos recursos destinados ao financiamento rural é oriunda dos depósitos à vista sujeitos a recolhimento compulsório; 

Escolha a alternativa VERDADEIRA:

A) apenas a afirmativa I é verdadeira. 
B) as afirmativas II e III são verdadeiras e a afirmativa IV é falsa. 
C) as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
D) somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
E) as afirmativas I e II são verdadeiras e as afirmativas III e IV são falsas. 

20. A fiança é uma das garantias existentes no Sistema Financeiro Nacional. Com base nas características da fiança, assinale a 
opção CORRETA:

A) a fiança é um instrumento de garantia aceito apenas para contratos de financiamento imobiliário; 
B) a fiança pode ser do principal e dos acessórios, desde que seja dada por escrito; 
C) se o fiador for casado não há necessidade de autorização expressa do cônjuge; 
D) apenas as pessoas físicas podem prestar fiança; 
E) qualquer pessoa pode ser fiador. 

21. Alguns instrumentos de garantia podem ser de garantia real. Assinale a opção CORRETA para esses tipos de garantia: 
A) o penhor é considerado uma garantia pignoratícia que é consubstanciada em uma promessa de pagamento, dando como 

garantia um bem móvel; 
B) o penhor não é utilizado pela justiça para garantir o pagamento de algum débito, se o mesmo não for da vontade do 

devedor; 
C) a caução é uma garantia real utilizada para garantir débitos de financiamento de CDC; 
D) em qualquer hipótese a caução só pode ser feita em dinheiro; 
E) notas promissórias e duplicatas não são aceitas como caução. 

22. São também considerados instrumentos de garantia real a hipoteca e a alienação fiduciária. Marque a resposta CORRETA:
A) para ter validade a hipoteca não precisa de registro em cartório; 
B) pode ser objeto de hipoteca, entre outros, os imóveis, navios, estradas de ferro, minas e pedreira; 
C) um bem não poderá ser objeto de mais de uma hipoteca; 
D) a alienação fiduciária é utilizada como garantia de empréstimos pessoais, principalmente os cheques especiais; 
E) todas as opções estão corretas. 

23. O Financiamento Rural é executado mediante a emissão de cédulas de crédito rural. Assinale a opção CORRETA:
A) as cédulas de crédito rural são promessas de pagamento, com ou sem garantias reais; 
B) a cédula rural pignoratícia  só pode ser garantida por bens imóveis; 
C) na cédula rural hipotecária não há necessidade de registro para que a mesma tenha eficácia jurídica; 
D) a garantia da cédula de crédito rural só pode ser ofertada pelo próprio financiado, não podendo ser por terceiro; 
E) nenhuma das alternativas acima está correta. 

24. Para o Regime Geral da Previdência Social e para Regime Privado da Previdência Complementar, aposentadoria é, no 
Brasil, um benefício de renda pago em caso de sobrevivência do beneficiário que é concedido a segurado/participante para: 

A) Devolver-lhe sempre e integralmente, com juros e atualização monetária,  sob a forma de rendas, a integralidade das 
contribuições feitas em seu favor, durante sua fase laboral, por ele próprio e por seu empregador/patrocinador; 

B) dar-lhe uma renda vitalícia de inatividade capaz  de, além de prover o seu sustento e o de sua família, proporcionar-lhe 
ainda grandes poupanças que lhe permitam continuar amealhando riqueza pessoal por meio de investimentos econômicos; 

C) conceder-lhe uma benesse social de natureza universal às custas das poupanças do conjunto da sociedade, a  partir dos 
impostos gerais da Nação;  

D) Prover-lhe o sustento, seu e o de sua família, quando cessarem suas renda do trabalho, permitindo-lhe a manutenção de um 
nível de consumo e de bem-estar próximo daquele desfrutado ao fim de sua fase laboral; 

E) permitir-lhe  a amortização do saldo devedor da casa própria, o financiamento de doenças graves e a educação universitária 
de seus filhos. 

Qual das alternativas acima é a única CORRETA ? 

25. Os planos de aposentadoria e pensão privados se desdobram em abertos e fechados. Nesse aspecto,  afirma-se que: 
A) Abertos são aqueles planos que admitem a participação de qualquer pessoa física  legalmente capaz, independentemente de 

pertencer a determinado grupo;  
B) Fechados são aqueles planos que não mais permitem o ingresso de novos participantes; 
C) Os planos abertos podem ser empreendidos por qualquer instituição financeira, bancos, corretoras, distribuidoras,  sem 

qualquer registro prévio em órgão regulador e fiscalizador; 
D) Os planos fechados só podem ser implementados por empresas privadas e mediante autorização prévia do Ministério da 

Previdência Social;  
E) Os planos abertos e fechados usam o regime financeiro de repartição simples, no qual os benefícios devem estar 

inteiramente fundados antes do inicio de sua fruição. 
Qual das alternativas acima é a única CORRETA?
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26. Seguros são instrumentos de proteção contra perdas econômicas decorrentes de eventos indesejáveis e imprevisíveis. Afora 
o ramo vida, as sociedades seguradoras oferecem cobertura para sinistros que atingem uma extensa lista de direitos das 
pessoas como, por exemplo, automóveis, residências, condomínios, empresas, colheitas, mercadorias, obras civis, 
instalações industriais, equipamentos de transporte e muitos outros. Destaque especial deve ser dado ao seguro e 
responsabilidade civil para cobertura de perdas decorrentes de danos causados a outras pessoas. Qual das alternativas 
abaixo é a CORRETA?

A) Seguro é o conjunto de garantias objeto da Apólice de Seguro, a qual é o documento formal e legal, emitido pela 
seguradora que registra e caracteriza a contratação do seguro.  

B) Sinistro é o evento do qual resulta prejuízo para o segurado, o qual é sempre indenizado pela seguradora. 
C) Comunicação de Sinistro é a informação dada, a qualquer tempo, pelo segurado ou beneficiário da ocorrência do sinistro à 

entidade seguradora. 
D) Prêmio do Seguro é a soma em dinheiro recebida da seguradora pelo segurado, quando da liquidação das obrigações 

contratadas 
E) Vigência é o esquema que determina os pagamentos dos prêmios contratados. 

27. O mandato constitui uma espécie de contrato nominado pelo Código Civil, sendo a procuração o seu instrumento. Os 
poderes recebidos na procuração envolvem atos de administração, sendo CORRETO afirmar que: 

A) o mandato nunca pode ser tácito; 
B) a procuração nunca pode ser geral a todos os mandantes; 
C) a procuração só obriga o outorgado; 
D) o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida; 
E) o mandatário não é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante quando a procuração for pública. 

28. Quando um devedor torna-se inadimplente, lhe assiste o direito, em determinados casos, de purgar a mora, o que significa: 
A) perdoar a dívida; 
B) oferecer e pagar o principal da dívida sem qualquer acréscimo, mesmo que devidos, constituindo-se um benefício legal; 
C) oferecer e pagar ao credor a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia do vencimento até o dia da 

oferta; 
D) a consignação do débito sem qualquer acréscimo, independentemente de caso fortuito ou força maior; 
E) pedir o refinanciamento da dívida. 

29. Um gerente de Banco, em 04 de janeiro de 2003, firmou contrato de empréstimo financeiro com um jovem, que possuía à 
época dezessete anos, tendo este dolosamente ocultado a idade, declarando-se expressamente de maior. O que ocorre com o 
presente negócio jurídico?  Marque a alternativa CORRETA:

A) o contrato é nulo; 
B) o contrato é anulável; 
C) o contrato é inexistente; 
D) o negócio jurídico é inválido; 
E) o negócio jurídico é valido. 

30. A personalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida, mas o exercício deste direito pela própria pessoa, 
natural ou jurídica, necessita de certos requisitos.  Logo, a alternativa INCORRETA a ser assinalada é: 

A) os homens entre dezoito e vinte e um anos, desde que não estejam inseridos num dos tipos que os tornem absolutamente 
incapazes, possuem capacidade relativa; 

B) são absolutamente incapazes os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade; 
C) a menoridade cessa pelo exercício de emprego público efetivo; 
D) a menoridade cessa pela colação de grau em curso de ensino superior, mesmo que o jovem possua menos de dezessete 

anos; 
E) a incapacidade civil pode ser classificada em absoluta e relativa. 

PROVA 2 - CONHECIMENTOS GERAIS 

31. MERCOSUL e NAFTA são importantes áreas de mercado das Américas do Sul e do Norte, as quais poderão ser 
incorporadas pela ALCA. A respeito dessas áreas de mercado, é CORRETO afirmar que: 

A) o MERCOSUL tem uma área de mercado maior do que o NAFTA; 
B) os principais parceiros comerciais do MERCOSUL são: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e México; 
C) participam do NAFTA, entre outros, o Canadá, os Estados Unidos, o México e a Argentina; 
D) a proposta dos Estados Unidos de criação da ALCA exclui Cuba; 
E) os três países mais ricos da América Latina (Brasil, México e Argentina) integram o bloco do NAFTA. 

32. No Brasil existe uma agricultura caracterizada pelo uso de técnicas tradicionais e em solos pouco produtivos, enquanto 
outro importante segmento usa tecnologia moderna e produção em larga escala. Os principais produtos da agricultura 
moderna e de larga escala são: 

A) Feijão e milho; 
B) Feijão e mandioca; 
C) Soja e Cana-de-açúcar; 
D) Soja e feijão; 
E) Cana-de-açúcar e mandioca. 
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33. Em relação ao MERCOSUL, é INCORRETO afirmar que ele tem como objetivo: 
A) promover a livre movimentação de bens e serviços entre os países membro, eliminando todas as barreiras tarifárias e não 

tarifárias; 
B) adotar uma tarifa externa e uma política de comércio comuns; 
C) harmonizar as legislações internas, a fim de assegurar e fortalecer o processo de integração; 
D) ampliar a capacidade competitiva dos países integrantes do bloco; 
E) promover a integração das áreas de comércio das Américas. 

34. O petróleo é uma das mais importantes fontes de energia do Brasil. A produção nacional de petróleo está concentrada nos 
estados de: 

A) Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte; 
B) Bahia, Amazonas e Goiás; 
C) Mato Grosso, Rio de Janeiro e Pará; 
D) Pernambuco, Alagoas e São Paulo; 
E) Bahia, Espírito Santo e Maranhão. 

35. Energia elétrica é uma das principais fontes de geração de força que afetam significativamente a economia de um país. Nos 
últimos anos, o Governo brasileiro adotou um forte racionamento, tendo em vista evitar um colapso do sistema de 
fornecimento de energia elétrica. A origem do problema foi: 

A) o baixo nível de água nos reservatórios da região Norte; 
B) as secas que vêm sistematicamente assolando a região nordestina; 
C) a elevação dos preços do petróleo; 
D) o conflito do Oriente Médio; 
E) o baixo nível de água das barragens que abastecem as principais hidrelétricas do País. 

36. O Nordeste atual dispõe da algumas áreas caracterizadas como pólos de desenvolvimento. Entre os Principais pólos com os 
respectivos produtos mais relevantes, podem ser destacados: 

A) Petroquímica, em Camaçari-BA e Têxtil e Confecções em São Luís-MA; 
B) Fruticultura, em Açu-RN e Complexo Mineiro mecânico, em Paulista-PE; 
C) Têxtil e Confecções, em Fortaleza-CE e Fruticultura, em Açu-RN; 
D) Fruticultura, em Petrolina-PE e Juazeiro-BA, e Soja, no baixo e médio Jaguaribe, no Ceará; 
E) Petroquímica, Jaboatão-PE e Soja, nos cerrados piauienses. 

37. As instâncias para a fiscalização e o julgamento dos gastos feitos pelo poder público no Brasil são o Tribunal de Contas da
União (TCU), O Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Suas esferas de 
fiscalização abrangem: 

A) TCU, gastos federais, estaduais e municipais; 
B) TCE, gastos do Governo estadual e das prefeituras; 
C) TCM, gastos municipais e estaduais; 
D) TCU, gastos federais e municipais; 
E) Nenhuma das afirmativas é verdadeira. 

38. A respeito das metas de inflação adotadas no Brasil nos últimos anos, pode-se afirmar que: 
I. O Banco Central fixa e divulga um intervalo de variação do índice de inflação a ser perseguido num determinado período; 
II. O índice utilizado para acompanhar as metas inflacionárias é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); 
III. O Mercado Internacional é quem determina a meta inflacionária. 

Marque a opção CORRETA:

A) os itens I e II são verdadeiros; 
B) os itens I e II são falsos; 
C) os itens II e III são falsos; 
D) o item II é falso; 
E) todos os itens são falsos. 

39. O sistema eleitoral brasileiro tem dois princípios, o majoritário e o proporcional. Com base nesta afirmação, assinale o 
quesito CORRETO:

A) no sistema majoritário são eleitos o Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos, enquanto no sistema 
proporcional são eleitos os Senadores, os Deputados Federais, os Deputados Estaduais e os Vereadores; 

B) no sistema majoritário são eleitos o Presidente da República, os Governadores, os Prefeitos, os Senadores e os Deputados 
Federais, enquanto no sistema proporcional são eleitos os Deputados Estaduais e os Vereadores; 

C) no sistema majoritário são eleitos o Presidente da República, os Governadores, os Prefeitos e os Senadores, enquanto no 
sistema proporcional são eleitos os Deputados Federais, os Deputados Estaduais e os Vereadores; 

D) no sistema majoritário são eleitos o Presidente da República e os Governadores e os Senadores, enquanto no sistema 
proporcional são eleitos os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Prefeitos e os Vereadores; 

E) todos os itens acima são falsos. 
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40. A Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada pelo Presidente da República em 19 de outubro de 2000, estabelece: 
A) os limites de gastos e regras para endividamento apenas para o poder Executivo dos Estados e dos Municípios; 
B) os limites de gastos e regras para endividamento para o poder Executivo e Legislativo dos Estados e dos Municípios; 
C) os limites de gastos e regras para endividamento para os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, dos Estados 

e dos Municípios; 
D) exclui a Câmara de Vereadores das Capitais, já que elas são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas dos Estados; 
E) não estabelece limites para o Congresso Nacional, nem para o Supremo Tribunal Federal. 

PROVA 3 - LÍNGUA PORTUGUESA 

Tudo mudou 

 A mão do padre levantava a hóstia no momento da consagração. Por baixo da foto, a legenda dizia: “Missa na 
Candelária celebrada por um cardeal”.  
 Faz muito tempo, sei que eu era menina, e o que me impressionou não foi nem o nome do cardeal celebrante. Chocou-
me a audácia do repórter. Imagine fazer chapa naquela hora sagrada e quase temível, quando todo mundo, de joelhos, 
curvava a cabeça, batia no peito e baixava a vista para o chão em reverência ao Santíssimo. No colégio se contava que um 
homem ficara cego por fitar atrevidamente a hóstia consagrada e, quando acaba, aquele homem do jornal não apenas 
olhava, mas tirava retrato! 
 E até hoje essa impressão de meninice a me dizer que o ofício se alimenta de tudo, inclusive sacrilégio, não mudou 
essencialmente. O homem que vive do favor público exibe tudo o que pode, até os seus segredos mais íntimos, até suas 
lembranças ditas mais sagradas. Sagradas? Ora, para ele nada é sagrado. Tudo é assunto, notícia, tema de história, material 
de trabalho. 
 Olha aquele romancista que assiste em prantos ao enterro do irmão predileto. Com um olho ele chora, mas com o 
outro espia o risco da morte na face descorada, o grotesco dos ritos fúnebres, a pancada da terra a bater nas tábuas do 
esquife, o ar de chuva no céu, o pó-de-arroz manchado de lágrimas no rosto da viúva. Espia e anota mentalmente e, não 
tarda, aparecerá um conto ou novela em que se mostre um defunto, uma tarde no cemitério num ar brusco de chuva e uma 
viúva a chorar.  
 Ele, por isso, diz que é sincero, e as gentes, os leitores, lhe batem palmas pela sinceridade. E então aquela sinceridade 
voltada ao aplauso (ou filha de uma irrefreável necessidade de exibir-se?) cada dia mostra mais, ignora qualquer limite. 
Alega que o público quer ver tudo e saber tudo. E o homem que escreve, então, vai-se despindo até o último pano, igual à 
rapariga do striptease, que pouco a pouco arranca a roupa do corpo bonito.  
 Mas no caso dele, a roupa não chega – o público do homem que ainda é mais exigente que a platéia dos espetáculos 
de nu artístico: ele então abre a arca do peito e mostra o coração batendo, rasga a barriga e exibe as entranhas. Mostra-se a 
qualquer hora do dia ou da noite, dormindo ou acordado, rezando e pecando, chorando, comendo, até na hora do amor, até 
na hora do parto – se o escritor é mulher. 
 Em busca dessa sinceridade, Jean-Jacques Rousseau não se peja de contar que obrigava a pobre Teresa a enjeitar os 
filhos dele na roda dos expostos.  Dostoievski esmiúça até a exaustão os seus espasmos de epiléptico, a terrível embriaguez 
do seu vício incurável, o jogo. Gide expõe, perversamente, as nuanças mais íntimas do seu desvio e, achando pouco, não 
nos poupa sequer o espetáculo de frustração e ressentimento que é a vida da pobre Emmanuelle. O’Neill, esse arrasta a 
família toda para a ribalta – literalmente a ribalta – a mãe morfinômana, os irmãos e o pai alcoólatra.  
 E não se diga que eles foram grandes a despeito disso. Não, eles se chamam grandes precisamente por causa disso. 
 Os mais pudicos, se se pode aplicar a idéia de pudor a quem vive de tal ofício, os mais pudicos contentam-se em não 
aparecer na primeira pessoa e transferem a um personagem supostamente imaginário aquilo que eles não têm coragem de 
contar de si próprios. Mas o artifício é transparente, jamais engana o leitor curioso. E nem falta o grande exército de 
críticos, comentadores e biógrafos para esmiuçar o leve disfarce e suprir a palavra não dita ou interpretar a imagem velada. 
 E para onde vai tudo isso? As confissões mais doidas, as saudades, os remorsos, os desgostos, os erros, as horas 
negras e, muitas vezes, os crimes? Vai para um altar, para o ouvido de um amigo, um coração confidente? Não queridos, 
vai para o balcão . Vai ser vendido, feito papel impresso – jornal, revista, livro, bilhete de teatro.  Antigamente chegava a 
ser retalhado por cinco tostões – e menos, pois havia jornais de dois tostões. Hoje subiu de preço, mas ainda é barato, 
baratíssimo. 
 E assim mesmo, baratíssimo, muita vez fica a se estorcer nas vitrinas e se esganiçar nos palcos sem achar quem 
compre.  

QUEIROZ, Raquel. In: Correio do Povo. Porto Alegre, RS, 10/03/2001 

As questões de 41 a 50 referem-se ao texto Tudo Mudou:

41. Assinale a alternativa que apresenta o plural dos substantivos:consagração (l. 1), chão  (l. 5), impressão (l. 8), irmão (l. 12), 
coração (l. 22) e balcão (l. 37): 

A) consagrações, chões, impressões, irmões, corações, balcãos ; 
B) consagraçãos, chãos, impressãos, irmãos, coraçãos, balcãos; 
C) consagrações, chãos, impressões, irmãos, corações, balcões; 
D) consagraçãos, chões, impressãos, irmões, coraçãos, balcões; 
E) consagraçães, chões, impressões, irmãos, corações, balcãos. 
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42. Marque a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA de divisão silábica: 
A) E-pi-lé-p-ti-co, res-sen-ti-men-to, es-mi-u-çar, chã-o, bi-ó-gra-fos, e-xa-us-tão; 
B) E-pi-lép-ti-co,  re-ssen-ti-men-to, es-miu-çar, chão, bió-gra-fo, ex-aus-tão; 
C) E-pi-lép-ti-co, res-sen-ti-men-to, es-mi-u-çar, chã-o, bi-ó-gra-fos, e-xa-us-tão; 
D) E-pi-lép-ti-co, res-sen-ti-men-to, es-mi-u-çar, chão, bi-ó-gra-fos, e-xaus-tão; 
E) E-pi-lé-p-ti-co, re-ssen-ti-men-to, es-miu-çar, chã-o, bió-gra-fos, e-xa-us-tão. 

43. Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA da classificação  dos grifos do período “se se pode aplicar a 

idéia de pudor a quem vive de tal ofício” (l. 31). 
A) conjunção integrante, pronome oblíquo recíproco; 
B) conjunção condicional, pronome oblíquo reflexivo; 
C) conjunção integrante, pronome indeterminador do sujeito; 
D) conjunção condicional, pronome do caso reto; 
E) conjunção condicional, pronome indeterminador do sujeito; 

44. O sintagma “os leitores” (l. 17)  analisa-se como: 
A) aposto; 
B) vocativo; 
C) sujeito; 
D) objeto direto; 
E) objeto indireto. 

45. Em “... lhe batem palmas pela sinceridade” (l. 17), os grifos exercem na oração a função de: 
A) objeto indireto,  adjunto adverbial de causa; 
B) objeto direto,  adjunto adnominal; 
C) objeto indireto, agente da passiva; 
D) objeto direto, adjunto adverbial de causa; 
E) objeto indireto,  adjunto adnominal. 

46. Na oração “As confissões mais doidas, as saudades, os remorsos, os desgostos, os erros, as horas negras, e, muitas vezes, 

os crimes ?” (l. 35/36)  encontra-se a figura de sintaxe: 
A) elipse; 
B) anáfora;  
C) pleonasmo; 
D) braquilogia; 
E) antecipação. 

47. Assinale a alternativa que expressa a idéia central do texto: 
A) o mercantilismo de hoje; 
B) a falta de religião dos profissionais; 
C) a religiosidade da autora; 
D) a crítica aos autores estrangeiros; 
E) a ânsia de glória e o desnudar de alma do escritor. 

48. Na oração “O’Neill, esse arrasta a família toda para a ribalta – literalmente a ribalta – a mãe morfinômana, os irmãos e o 
pai alcoólatra.” (l. 28 a 29), infere-se que: 

A) os irmãos do autor eram alcoólatras; 
B) toda a família era drogada; 
C) toda família desejava ser artista; 
D) o escritor não poupou sua família; 
E) a família do escritor era feliz. 

49. Preencha os espaços vazios no período abaixo e assinale a alternativa CORRETA
“Não me refiro ____ essa ribalta, mas __________ onde assistimos ao festival, domingo _____ tarde”. 

A) à, àquela, a; 
B) a, aquela, a; 
C) à, àquela, à; 
D) a, àquela, à; 
E) à, aquela, à.   

50. No período: “E não se diga que eles foram grandes a despeito disso. Não, eles se chamam grandes precisamente por causa 

disso”. (l. 30), percebe-se que a autora: 
A) defende o direito de cada escritor  ser como é; 
B) fica chocada com tudo que vê; 
C) defende os direitos das mulheres dos escritores; 
D) discorda dos meios usados;    
E) inveja o sucesso  dos  grandes escritores. 
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Banco do Nordeste facilita crédito para artesanato da região 

 O Banco do Nordeste, por meio do seu Programa de Desenvolvimento do Artesanato  do Nordeste, o CrediArtesão, 
acaba de aumentar a carteira de financiamentos para a atividade, facilitando o acesso ao crédito a artesãos do Nordeste, 
Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, sua área de atuação. 
 O programa, que contempla desde o processo de capacitação, financiamento e apoio à promoção e comercialização do 
setor, passa a atender agora, com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Com a nova 
fonte de crédito, projeta-se um acréscimo de 30% sobre a carteira atual de financiamentos. 
 A partir destas mudanças e das parcerias com os governos estaduais e do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 
Comércio Exterior, o banco prevê aplicações de R$ 5,73 milhões ao longo do ano, gerando um adicional de 
aproximadamente 3,1 mil empregos diretos. 
 Os artesãos poderão ser atendidos com recursos para investimentos fixos, semi-fixos, matéria-prima e insumos, com 
juros pré-fixados sem correção monetária. O valor pode ser reduzido através do bônus de adimplência de 25% sobre os 
juros para os financiamentos realizados na região do semi-árido e 15% para os contratos realizados fora do semi-árido. Os 
investimentos fixos e semi-fixos poderão ser pagos em até cinco anos, enquanto matéria-prima e insumos podem chegar a 
até 18 meses incluindo até seis meses de carência. 
 O Banco do Nordeste é a única instituição financeira do país com um programa específico de apoio ao artesanato 
local, o CrediArtesão. O Programa encerrou o ano de 2002 com aplicações de R$ 19,1 milhões em 8.470 financiamentos, 
gerando 10.611 empregos diretos.  

Folha Online Internet: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u63158.shtml >. Acesso em 08/02/2003 

As questões de 51 a 52 referem-se ao texto Banco do Nordeste facilita crédito para artesanato da região:

51. Marque a afirmação que  expressa corretamente as relações de sentido verificadas no texto: 
A) o vocábulo adimplência (l. 11) está usado no texto em sentido conotativo; 
B) a relação entre os vocábulos adimplência (l. 11) e inadimplência é de hiponímia; 
C) o vocábulo carteira (l. 2), no sentido usado no texto, está em relação de homonímia com vários outros vocábulos que têm a 

mesma pronúncia e a mesma grafia, mas sentidos diferentes; 
D) estão em relação de sinonímia os vocábulos bônus (l. 11) e ônus;
E) a expressão acaba de aumentar (l. 2) pressupõe que as ações do Programa CrediArtesão não eram desenvolvidas pelo 

Banco. 

52. No período “Os investimentos fixos e semi-fixos poderão ser pagos em até cinco anos, enquanto matéria-prima e insumos 
podem chegar a até 18 meses incluindo até seis meses de carência.” (l. 12/13), a preposição até indica: 

A) aproximação de um limite no tempo, do mesmo modo que em: “Reconheceram os direitos negados até então”; 
B) movimento, com aproximação de um limite no tempo, como em: “Poderá receber  até o dobro do que ganha”; 
C) movimento, com aproximação de um limite no espaço, como em: “O empréstimo será concedido até meados de 

dezembro”; 
D) aproximação de um limite no espaço, como em: “Até as crianças serão contempladas”; 
E) movimento, com aproximação de um limite no espaço, como em: “José foi até o banco e depositou todas as economias”. 

Vidas Secas 

 “As contas do patrão eram diferentes, arranjadas a tinta e contra o vaqueiro, mas Fabiano sabia que elas estavam 
erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava. Que remédio? Fabiano, um desgraçado, um cabra, dormia na ceia e 
agüentava zinco no lombo. Podia reagir? Não podia. Um cabra. Mas as contas de Sinhá Vitória deviam ser exatas. Pobre de 
Sinhá Vitória. Não conseguiria nunca estender os ossos numa cama, o único desejo que tinha. Os outros não se deitavam 
em camas? Receando magoá-la, Fabiano concordava   com ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como 
gente. E agora iam ser comidos pelas arribações.” 

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1973, p. 159 

As questões de 53 a 55 referem-se ao texto Vidas Secas:

53. No período “As contas do patrão eram diferentes, arranjadas a tinta e contra o vaqueiro, mas Fabiano sabia que elas 
estavam erradas e o patrão queria enganá-lo” (l. 1/2), a conjunção mas:

A) assume exatamente o mesmo sentido de oposição e restrição que o mas usado no período  “Mas as contas de Sinhá Vitória 
deviam ser exatas” (l. 3); 

B) é empregada para mudar a seqüência do enunciado anterior, que ficou suspenso; 
C) pode ser substituída por outra conjunção coordenativa adversativa, como porém;
D) é empregada com o mesmo sentido de embora, que pode substituí-la no mesmo contexto; 
E) tem valor de retificação, além de exprimir oposição e contraste. 

54. Sobre a forma verbal receando (l. 5), podemos afirmar  que:  
A) corresponde ao gerúndio do verbo recear e conjuga-se como os outros verbos da segunda conjugação; 
B) está incorretamente grafada; 
C) pertence ao verbo recear e tem como cognatos: receio, receioso; 
D) é uma das formas nominais do verbo recear, que é um verbo anômalo; 
E) corresponde ao gerúndio do verbo recear, cujas formas rizotônicas (aquelas em que o acento recai na raiz) recebem i 

depois do e, como receiam, receiem. 
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55. Indique a afirmação CORRETA:
A) o pronome oblíquo átono na oração “O patrão queria enganá-lo...” (l. 2) está empregado com a mesma função que em 

“Receando magoá-la...” (l. 5); 
B) elas (l. 1) é pronome pessoal e exerce a função de objeto direto do verbo concordar; 
C) que, em “Que remédio?’ (l. 2), classifica-se como pronome relativo; 
D) na oração “Os outros não se deitavam em camas?”, outros classifica-se como pronome interrogativo; 
E) o pronome demonstrativo aquilo (l. 5) refere-se ao antecedente “camas”. 

Deve-se dar esmolas? 

 Nunca consigo deixar de dar esmola. Quando vejo uma pessoa na miséria absoluta, meto a mão no bolso e dou uma 
ajuda. Naquele momento em que recebe uma esmola, a pessoa excluída de um processo social injusto pode comer alguma 
coisa. Em tese, pode ser correta esta idéia de que "dar esmola não é bom nem para quem dá nem para quem a recebe". Mas, 
na prática, a realidade é outra. Quem pede esmola está ou deve estar com fome. Vivo esta contradição, e acho que é a 
mesma que, no fundo, todo mundo vive. O ideal seria um mundo sem esmola, em que todos tivessem emprego, ganhassem 
seu salário, tivessem a sua dignidade, sua cidadania resguardada. Mas, infelizmente, nós vivemos em um País onde 20% da 
população vivem na indigência. Com tanta miséria, o que eu vou fazer no momento em que um menino, com fome, 
descalço, visivelmente fraco, me pede uma esmola? Vou dizer para ele: não, vá trabalhar! Não posso dizer isso. Estas 
campanhas como "não dê esmolas", só terão validade se antes for criada uma alternativa verdadeira. Se não, tornam-se 
perversas. Na situação atual, negar uma esmola a um excluído é um ato de insensibilidade. Não é difícil acabar com a 
miséria no Brasil. Mas não basta apenas o discurso. A comparação entre o que se faz na área social com o que se faz para 
salvar bancos é válida, porque para algumas coisas no Brasil somos rápidos e eficientes, mas, para outras, somos lentos e 
ineficientes, como no trato da questão social. A miséria é uma vergonha para todos nós e, às vezes, chegamos a nos sentir 
cúmplices. Em alguma medida podemos ter responsabilidade, uns muito mais do que a maioria. A esmola não é alienante, a 
não ser quando é a única ação contra a miséria. Eu não posso, ao ver uma pessoa cair na rua, dizer, comodamente: um 
médico é que deve atender você. Acho que contemplar ou passar por cima é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. 

SOUZA, Herbert José de. In: Isto É, Internet: < http://gritozine.sites.uol.com.br/emtrevistas.htm >. Acesso em 08/02/2003 

As questões de 56 a 60 referem-se ao texto Deve-se dar Esmolas?:

56. Marque a  opção em que o verbo tem a mesma regência que viver nas duas ocorrências seguintes: “Vivo esta contradição, e 
acho que é a mesma que, no fundo, todo mundo vive” (l. 4/5): 

A) A criança aspira a uma melhor condição de vida; 
B) As crianças pobres carecem de alimento; 
C) É preciso dar-lhes, ao menos, um pedaço de pão; 
D) As crianças querem, pelo menos, alimento; 
E) Hoje as crianças vivem bem. 

57. O segundo e o terceiro período do texto (l. 2/3) são formados por subordinação e em cada um encontra-se uma oração: 
A) subordinada adverbial temporal; 
B) subordinada substantiva subjetiva; 
C) subordinada substantiva completiva nominal; 
D) subordinada adverbial concessiva; 
E) subordinada adverbial causal. 

58. Os verbos das orações subordinadas do período “O ideal seria um mundo sem esmola, em que todos tivessem emprego, 
ganhassem seu salário, tivessem a sua dignidade, sua cidadania resguardada”  (l. 5/6) estão no imperfeito do subjuntivo. 
Indique o período em que os verbos também estão no subjuntivo em correlação com o verbo da oração principal: 

A) O ideal será um mundo sem esmola, em que todos tinham emprego, ganhavam seu salário, tinham a sua dignidade, sua 
cidadania resguardada;  

B) O ideal era um mundo sem esmola, em que todos tiveram emprego, ganharam seu salário, têm a sua dignidade, sua 
cidadania resguardada; 

C) O ideal seria um mundo sem esmola, em que todos tinham emprego, ganhavam seu salário, tinham a sua dignidade, sua 
cidadania resguardada; 

D) O ideal é um mundo sem esmola, em que todos tenham emprego, ganhem seu salário, tenham a sua dignidade, sua 
cidadania resguardada; 

E) O ideal  é  um mundo sem esmola, em que todos têm emprego, ganham seu salário, têm a sua dignidade, sua cidadania 
resguardada. 

59. “Quem pede esmola está ou deve estar com fome” (l. 4). Indique a função exercida pelo termo em negrito, em relação à 
oração principal: 

A) agente da passiva; 
B) aposto; 
C) sujeito; 
D) predicativo; 
E) complemento nominal. 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
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60. Os verbos de “vá trabalhar” (l. 8) e “não dê esmolas” (l. 9) encontram-se no: 
A) presente do indicativo; 
B) particípio passado; 
C) imperativo; 
D) futuro do subjuntivo; 
E) pretérito imperfeito. 

PROVA 4 - MATEMÁTICA 

61. A expressão decimal 0,011363636... é uma dízima periódica composta e  representa um número racional x. Se a geratriz 
desta dízima  for escrita sob a forma de uma fração irredutível m/n, então m + n é igual a: 

A) 88 
B) 89  
C) 90 
D) 91  
E) 92 

62. Um operário é contratado por 90 dias, recebendo diariamente um valor em reais igual ao número de dias trabalhados. No 
final da tarefa, ele ganhou: 

A) R$ 90,00 
B) R$ 8.100,00 
C) R$ 4.050,00 
D) R$ 4.095,00 
E) R$ 8.010,00 

63. Um operário gastava mensalmente 10% de seu salário com transporte. Depois de um aumento no preço das passagens ele 
passou a gastar R$ 5,00 (cinco reais) a mais por mês, comprometendo 12% do seu salário com transporte. O valor do 
salário desse operário está contido no intervalo: 

A) R$ 220,00 a R$ 235,00 
B) R$ 240,00 a R$ 255,00 
C) R$ 260,00 a R$ 275,00 
D) R$ 280,00 a R$ 295,00 
E) R$ 300,00 a R$ 315,00 

64. Uma pessoa deve consumir uma dose diária de 4700mg de potássio. Sabe-se, por outro lado, que a água de coco contém 
175mg/100ml de potássio. Supondo-se que a única fonte de potássio para um indivíduo fosse a água de coco, para cumprir 
o requerimento diário ele deveria consumir de água de coco: 

A) 2,68 litros 
B) 4,70 litros 
C) 1,75 litros 
D) 3,72 litros 
E) 0,75 litros 

65. Se um produtor de café misturar  2 kg de café em pó do tipo I com 3 kg de café do tipo II  ele obtém uma mistura cujo 
preço é de R$ 4,80 o quilograma. Ao misturar  3 kg de café em pó do tipo I com 2 kg de café do tipo II, a nova mistura 
custará  R$ 5,20 o quilograma.  O preço do quilograma de café do tipo I e do tipo II são respectivamente: 

A) R$ 1,20 e R$ 0,80 
B) R$ 0,80 e R$ 1,20 
C) R$ 6,40 e R$ 4,00 
D) R$ 7,00 e R$ 4,00 
E) R$ 6,00 e R$ 4,00 

66. Usando dois tipos de bronze, um com 62% e o outro com 70% de cobre, pretende-se obter uma tonelada de um novo tipo 
de bronze com exatamente 65% de cobre. Para isto deve-se usar:  

A) 700 quilos do primeiro tipo e 300 quilos do segundo 
B) 725 quilos do primeiro tipo e 275 quilos do segundo 
C) 625 quilos do primeiro tipo e 375 quilos do segundo 
D) 650 quilos do primeiro tipo e 350 quilos do segundo 
E) 800 quilos do primeiro tipo e 200 quilos do segundo 

67. Em uma colméia, a população de abelhas cresce de acordo com a lei exponencial P(t) = Poe
kt, onde Po é o tamanho inicial 

da população, k é a constante de crescimento, e t representa o número de dias. Sabe-se que o tamanho da população de 
abelhas dobra a cada 9 dias. Lembrando que logaritmo neperiano de 2 é 0,6931 , a constante de crescimento k é: 

A) 6,24% 
B) 12,98% 
C) 8,31% 
D) 7,70% 
E) 9,69% 
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68. Numa pequena empresa de montagem, com 50 empregados, o gerente resolveu avaliar o desempenho dos seus 
funcionários. Foi constatado que 5 trabalhadores completavam o trabalho além do tempo exigido; 6 montavam os produtos 
com defeito; e 2 completavam o trabalho defeituosamente e além do tempo exigido. O trabalhador que se enquadrar em 
qualquer uma dessas três situações é considerado como de fraco desempenho. Pergunta-se: qual a probabilidade de o 
gerente atribuir desempenho fraco a um trabalhador qualquer? 

A) 16% 
B) 14% 
C) 18% 
D) 26% 
E) 22% 

69. Uma loja oferece uma motocicleta por R$ 4.000,00 a vista ou por 50% deste valor a vista como entrada e mais um 
pagamento de R$ 2.200,00 após 4 meses. Qual é a taxa de juros simples mensal cobrada ? 

A) 0,025% ao mês 
B) 0,150% ao mês 
C) 1,500% ao mês 
D) 2,500% ao mês 
E) 5,000% ao mês 

70. José tomou emprestado R$ 10.000,00 a um banco, pretendendo saldar a dívida após 2 anos. A taxa de juros simples 
combinada foi de 30% a.a.  Qual o menor valor com o qual José pagaria a dívida 5 meses antes do vencimento combinado, 
sem prejuízo para o banco, se nesta época a taxa de juros simples anual fosse de 24% e fosse utilizado o desconto simples 
racional? 

A) R$ 16.000,00 
B) R$ 17.600,00 
C) R$ 13.800,00 
D) R$ 14.545,45 
E) R$ 14.800,00 

71. Fátima aplicou R$ 1.000,00 a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês e por um prazo de 1 trimestre. Tendo sido as 
capitalizações mensais, qual será o valor do resgate ? 

A) R$ 1.331,00 
B) R$ 1.300,00 
C) R$ 331,00 
D) R$ 300,00 
E) R$ 1.000,00 

72. Fabiano tomou um empréstimo de R$ 300,00 a juros compostos mensais de 5%. Entretanto, dois meses após, Fabiano 
pagou R$ 150,00 e, um mês após  esse pagamento, liquidou seu débito. O valor desse último pagamento foi: 

A) R$ 189,00 
B) R$ 195,00 
C) R$ 195,78 
D) R$ 189,78 
E) R$ 199,98 

73. Desejando comprar um carro novo, Mariana aplica R$ 13.569,00 a uma taxa de juros compostos de 13% ao ano. Sabe-se 
que o carro desejado custará no momento da compra R$ 25.000,00. Por quanto tempo o dinheiro deverá ficar aplicado ? 

A) 24 meses 
B) 36 meses 
C) 48 meses 
D) 60 meses 
E) 72 meses 

74. Para saldar uma operação de empréstimo, cujo valor recebido foi de R$ 10.000,00, pagou-se R$ 15.000,00. Sabe-se que a 
operação durou um ano. Sabe-se ainda que a inflação do primeiro semestre deste ano foi de 10% ao semestre e que a 
inflação do segundo semestre do mesmo ano foi de 20% ao semestre. Qual a taxa anual real de juros ? 

A) 20,00% ao ano 
B) 18,00% ao ano 
C) 13,64% ao ano 
D) 48,00% ao ano 
E) 15,38% ao ano 

75. A quantia de R$ 10.000,00 foi contratada em uma operação de compra a prazo. O esquema de amortizações acertado foi o 
SAC – Sistema de Amortização Constante. A periodicidade das prestações é bimestral, sendo a taxa efetiva mensal de juros 
compostos de 10% e os juros capitalizados bimestralmente. Não há carência. Não há entrada nem sinal. A duração será de 
20 meses. Qual o valor da primeira prestação? 

A) R$ 3.100,00 
B) R$ 2.100,00 
C) R$ 1.000,00 
D) R$ 3.000,00 
E) R$ 500,00 
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