• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 150 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nos itens que avaliam Conhecimentos Básicos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para
pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse.
Considere também que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e
equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Texto para os itens de 1 a 14
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

Os bancos médios alcançaram um de seus
melhores anos em 2006. A rigor, essas instituições não
optaram por nenhuma profunda ou surpreendente mudança
de foco estratégico. Bem ao contrário, elas apenas voltaram
a atuar essencialmente como bancos: no ano passado a
carteira de crédito dessas casas bancárias cresceu 39,2%,
enquanto a carteira dos dez maiores bancos do país
aumentou 26,2%, ambos com referência a 2005.
É apressado asseverar que essa expansão do
segmento possa gerar maior concorrência no setor. Vale
lembrar, apenas como comparação, que a chegada dos
bancos estrangeiros (nos anos 90) não surtiu o efeito
esperado quanto à concorrência bancária. Os bancos
estrangeiros cobram o preço mais alto em 21 tarifas. E os
bancos privados nacionais, médios e grandes, têm os preços
mais altos em outras 21. O tamanho do banco não determina
o empenho na cobrança de tarifas. O principal motivo da
fraca aceleração da concorrência do sistema bancário é a
permanência dos altos spreads, a diferença entre o que o
banco paga ao captar e o que cobra ao emprestar, que não se
altera muito, entre instituições grandes ou médias.
Vale notar, também, que os bons resultados dos
bancos médios brasileiros atraíram grandes instituições do
setor bancário internacional interessadas em participação
segmentada em forma de parceria. O Sistema Financeiro
Nacional só tem a ganhar com esse tipo de integração. Dessa
forma, o cenário, no médio prazo, é de acelerado movimento
de fusões entre bancos médios, processo que já começou.
Será um novo capítulo da história bancária do país.
Gazeta Mercantil, Editorial, 28/3/2007.

A respeito do texto acima e de aspectos relacionados ao tema
nele abordado, julgue os itens a seguir.
1

2

3
4

5
6

7

Pelos sentidos do texto, os bons resultados dos bancos
médios contribuem para acelerar significativamente a
concorrência bancária.
O interesse dos gigantes do setor bancário internacional
pelas instituições brasileiras prejudica o Sistema Financeiro
Nacional.
O pronome “elas” (R.4) retoma o antecedente “essas
instituições” (R.2).
Na linha 5, mantém-se a correção gramatical do texto ao se
substituir o sinal de dois-pontos por ponto final, colocandose inicial maiúscula em “no”.
O emprego do subjuntivo em “possa” (R.10) justifica-se por
se tratar de uma afirmação hipotética.
Estaria gramaticalmente correta a inserção da conjunção
Portanto, seguida de vírgula, antes de “O tamanho do
banco” (R.16), com ajuste na inicial maiúscula.
Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir
a vírgula após “spreads” (R.19) por sinal de dois-pontos.
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10

11

12

13

14

A relação semântico-sintática entre o período que termina
em “parceria” (R.25) e o que começa com “O Sistema
Financeiro” seria corretamente explicitada por meio da
conjunção Entretanto.
A inserção do pronome Ela antes de “Será um novo
capítulo” (R.29), com ajuste de maiúscula, mantém a coesão
textual.
A correção gramatical, o nível de formalidade e as escolhas
lexicais permitem afirmar-se que a linguagem do texto está
apropriada para correspondências oficiais.
O capitalismo assume, na atualidade, feições marcadamente
financeiras, ao tempo em que se expandem
exponencialmente as redes mundiais de produção e de
circulação de mercadorias e de capitais.
Considere que a carteira de crédito de determinado banco de
tamanho médio seja formada exclusivamente de créditos
imobiliários e que os contratos efetuados durante o ano de
2005 tenham somado R$ 75 milhões. Nessa situação, de
acordo com o texto, é possível que durante o ano de 2006
essa casa bancária tenha contratado mais de R$ 100 milhões
de empréstimos para o setor imobiliário.
Considere que a projeção para a carteira de crédito dos
10 maiores bancos do país seja de um crescimento em 2007,
com relação a 2006, no mínimo igual ao crescimento havido
para a carteira de crédito dos bancos médios em 2006, com
relação a 2005. Nessa situação, os 10 maiores bancos do
país esperam um crescimento de suas carteiras de crédito
em 2007, com relação a 2005, superior a 70%.
Considere que existam 65 diferentes tarifas cobradas pelos
bancos no país. Nessa situação, escolhendo-se ao acaso uma
dessas tarifas, a possibilidade de que seja selecionada uma
daquelas em que “os bancos estrangeiros cobram o preço
mais alto” é superior a 33%.
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16

Não foi por falta de aviso. Desde 2004, a
Aeronáutica vem advertindo dos riscos do desinvestimento
no controle do tráfego aéreo. Ao apresentar suas propostas
orçamentárias de 2004, 2005 e 2006, o Departamento de
Controle do Espaço Aéreo (DECEA) informou, por escrito,
que a não liberação integral dos recursos pedidos levaria
à situação vivida agora no país. Mesmo assim, as verbas
foram cortadas ano após ano pelo governo, em dois
momentos: primeiro no orçamento, depois na liberação
efetiva do dinheiro.
As advertências do DECEA foram feitas à
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, na oportunidade em que foram solicitadas
verbas para “operação, manutenção, desenvolvimento e
modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro (SISCEAB)”. Elas são citadas em relatório do
Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o texto, os cortes nas propostas orçamentárias
apresentadas em 2004, 2005 e 2006 pelo DECEA ocorreram em
dois momentos: no orçamento e na liberação efetiva do dinheiro.
Suponha que esses cortes foram, em cada um desses momentos
e a cada ano, respectivamente, de 20% da proposta orçamentária
e de 15% na liberação efetiva do dinheiro. Considere, ainda, que
a proposta orçamentária de determinado ano coincida com o valor
total realmente liberado no ano anterior, e que, em 2003, o
valor liberado foi de X reais. Tendo em vista essas informações,
julgue os seguintes itens.
23

O gráfico mostrado abaixo representa corretamente o
histórico das liberações, de acordo com as informações
apresentadas.
X
valor, em R$, efetivamente liberado

Texto para os itens de 15 a 24

O Estado de S.Paulo, 25/3/2007, p. C6 (com adaptações).

Com referência às estruturas e às idéias do texto, bem como a
aspectos associados aos temas nele tratados, julgue os próximos
itens.
15

A expressão “Não foi por falta de aviso” (R.1) é adequada
para iniciar um ofício.

16

A palavra “desinvestimento” (R.2), neologismo criado com
base nas possibilidades da língua, está sendo empregada no
sentido de diminuição, limitação de investimentos.

17

O sinal indicativo de crase em “à situação” (R.7) justifica-se
pela regência de “pedidos” (R.6) e pela presença de artigo
definido, feminino, singular.

18

A substituição da expressão “foram solicitadas” (R.13) por
se solicitaram prejudica a correção gramatical do período.

19

Conhecida como apagão aéreo, a atual crise da aviação
brasileira surgiu inesperadamente e por motivos
aparentemente desconhecidos, como se depreende da leitura
do texto.

20

A Câmara dos Deputados instalou comissão parlamentar de
inquérito (CPI) para examinar as causas do apagão aéreo,
sem que tenha havido manifestação do Poder Judiciário e
com apoio explícito da base de sustentação política do
governo, que propôs a medida e rapidamente indicou seus
representantes.

21

Um acidente no espaço aéreo brasileiro que envolveu duas
aeronaves e causou a morte de 154 pessoas explicitou alguns
dos graves problemas relativos ao controle do tráfego aéreo
no país e foi o motivo oficial para a criação de CPI na
Câmara dos Deputados.

22

Algumas CPIs exerceram grande impacto na opinião pública
brasileira e, graças a uma delas, em princípios da década
passada, um presidente da República viu-se na contingência
de ser afastado do cargo que ocupava.
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24

Considere que o processo de propostas orçamentárias e de
cortes continue e que, após k anos a partir de 2003, o valor
efetivamente liberado corresponda a 10% do valor liberado
em 2003. Nesse caso, o valor de k pode ser expresso
corretamente da seguinte forma:

.
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Texto para os itens de 25 a 35
1

4

7

10

Em meio a uma crise da qual ainda não sabe como
escapar, a União Européia celebra os 50 anos do Tratado de
Roma, pontapé inicial da integração no continente. Embora
sejam muitos os motivos para comemorar, como a
manutenção da paz e a consolidação do mercado comum, os
chefes dos 27 Estados-membros têm muito com o que se
preocupar. A discussão sobre a Constituição única não vai
adiante, a expansão para o leste dificulta a tomada de
decisões e os cidadãos têm dificuldade para identificar-se
como parte da megaestrutura européia.

O euro, moeda oficial da União Européia, que existe
como moeda e cédula desde 1.º/1/2002, é adotado, hoje, por
13 dos 27 Estados-membros. O último Estado-membro a adotar
o euro foi a Eslovênia, em 1.º/1/2007, que estabeleceu a
conversão de 239,64 tolares — o tolar era a moeda até então
oficial na Eslovênia — para cada euro.
Internet: <www.wikipedia.org> (com adaptações).

Com referência ao texto e às informações acima, julgue os itens
que se seguem.
34

Considere que, no dia 1.º/1/2007, no câmbio oficial
brasileiro, fosse possível comprar exatamente 1 euro
por R$ 3,00. Nessa situação, nesse mesmo dia, R$ 1,00
equivalia a menos de 78 tolares.

35

Considere que o alfa fosse a moeda oficial de um dos
13 Estados-membros que adotaram o euro como moeda
oficial. Considere, ainda, que 6 tolares equivaliam a 11 alfas
no dia 1.º/1/2007. Nessa situação, nesse mesmo dia, um euro
equivalia a mais de 450 alfas.

O Estado de S.Paulo, 25/3/2007, p. A20.

Com referência às estruturas e às idéias do texto, bem como a
aspectos associados aos temas nele tratados, julgue os itens
subseqüentes.
25

O emprego de preposição em “da qual” (R.1) atende à
regência do verbo “escapar” (R.2).

26

As vírgulas logo após “comemorar” (R.4) e “comum” (R.5)
podem, sem prejuízo para a correção gramatical do período,
ser substituídas por travessões.

27

Na linha 6, a forma verbal “têm” está no plural para
concordar com “Estados-membros”.

28

Mantém-se a correção gramatical do texto ao se escrever
com o que se preocupar: a discussão em lugar do trecho
“com o que se preocupar. A discussão” (R.6-7).

29

No atual estágio da economia mundial, comumente
denominado globalização, a formação de blocos tende a
responder a determinados desafios, entre os quais se destaca
a busca por melhor inserção em um mercado bastante amplo
e competitivo.

30

As origens mais remotas da atual União Européia
encontram-se no imediato pós-Segunda Guerra Mundial,
contexto de aproximação facilitado pelo fato de os grandes
Estados europeus terem se aliado durante o conflito.

31

Apesar de inegáveis avanços, sobretudo quanto aos aspectos
jurídico-políticos, a União Européia ainda não conseguiu
incorporar a maior parte dos Estados da Europa Oriental, em
que pese a surpreendente rapidez com que admitiu a entrada
da Turquia no bloco.

32

No continente americano, o Mercado Comum do Sul
(MERCOSUL) é mais uma tentativa de integração
econômica entre países da região, cujo primeiro passo foi
dado pela aproximação entre Argentina e Brasil, quando
governados por Alfonsín e Sarney.

33

A perspectiva de maior aproximação entre a União Européia
e o MERCOSUL mostra-se inevitável e fadada a ocorrer no
futuro imediato já que não há, até o momento, espécie
alguma de ato contencioso ou de divergência comercial entre
ambos os blocos.
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Unindo experiência e credibilidade

RASCUNHO

O financiamento imobiliário da Associação de Poupança
e Empréstimos (POUPEX) é o resultado da parceria entre o
Banco do Brasil S.A. (BB) e a POUPEX, uma empresa com
25 anos de mercado e que já financiou milhares de imóveis em
todo o país. Com a nova linha, o cliente tem acesso a condições
especiais para financiar em até 180 meses (15 anos) a sua casa,
nova ou usada, ou construir o seu imóvel. Considere a tabela de
modalidades residenciais a seguir.
aquisição ou construção do imóvel
faixa de valores de imóveis a serem financiados
condições

acima de
acima de
até
R$ 150 mil e até R$ 350 mil e até
R$ 150 mil
R$ 350 mil
R$ 1 milhão

valor máximo do
financiamento

R$ 120 mil

R$ 245 mil

R$ 450 mil

percentual
financiável do
valor do imóvel

80%

75%

70%

prazo máximo

15 anos

15 anos

15 anos

taxas de juros
nominais

10% a.a.

11% a.a.

12% a.a.

Encarte de publicidade. POUPEX – Associação de Poupança e Empréstimo (com adaptações).

Com referência ao texto acima, julgue os seguintes itens.
36

Considere que não haja qualquer restrição acerca do valor
máximo do financiamento, isto é, que os valores
apresentados na linha correspondente a valor máximo do
financiamento sejam ignorados. Nessa situação, o gráfico da
função que descreve o valor financiável em relação ao valor
do imóvel é um segmento de reta de inclinação positiva.

37

Designando-se por x o valor do imóvel a ser financiado, em
reais, e por F(x) a função que representa o valor financiável
desse imóvel, também em reais, então, considerando-se que,
na mudança das faixas de valores de imóveis, não há redução
no valor máximo do financiamento, é correto expressar F(x)
na forma a seguir.

38

Considere que, para o financiamento, em 1 ano, do
valor máximo financiável de um imóvel de valor igual a
R$ 100 mil, a capitalização seja mensal e o regime, o de
juros compostos. Nesse caso, tomando-se 1,105 como valor
aproximado para
efetivamente pago
a R$ 88.300,00.

, conclui-se que o valor
pelo empréstimo seria superior
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39

Considere que uma pessoa tenha solicitado o financiamento
do valor máximo financiável para a compra de um imóvel de
valor igual a R$ 180 mil, pelo prazo de dois anos. Considere
ainda que o financiamento tenha sido concedido de acordo
com a tabela apresentada no texto, com capitalização mensal
e regime de juros simples; que o solicitante tenha quitado o
empréstimo 6 meses antes do prazo combinado e tenha tido
desconto do tipo racional (ou por dentro). Nesse caso,
considerando-se 1,16 como valor aproximado para

RASCUNHO

,

conclui-se que o valor total pago pelo empréstimo foi
superior a R$ 157.000,00.
40

41

Considere que o valor de um imóvel do tipo A seja inferior
a R$ 150 mil e o valor de um imóvel do tipo B, superior a
R$ 350 mil e inferior a R$ 450 mil. Considere ainda que o
valor total de 6 imóveis do tipo A seja igual ao valor total de
2 imóveis do tipo B, e que a soma dos valores financiáveis
para a aquisição desses imóveis — 1 do tipo A e 1 do tipo B
— seja igual a R$ 406 mil. Nessa situação, a soma total dos
valores desses imóveis — 1 do tipo A e 1 do tipo B — é
superior a R$ 550 mil.
Considere a seguinte situação hipotética.
Uma pessoa deseja financiar um imóvel cujo valor é igual a
R$ 240 mil. Para cobrir o valor não-financiável, o gerente do
banco sugeriu-lhe fazer um investimento que consiste em
6 aplicações mensais, de mesmo valor, uma por mês, no
primeiro dia de cada mês. O investimento escolhido paga
juros fixos mensais e simples de 3% ao mês e será encerrado
juntamente com o 6.º depósito.
Nessa situação, o valor a ser depositado, mensalmente, no
referido investimento é inferior a R$ 8.000,00.

Um grupo de amigos fez, em conjunto, um jogo em
determinada loteria, tendo sido premiado com a importância de
R$ 2.800.000,00 que deveria ser dividida igualmente entre todos
eles. No momento da partilha, constatou-se que 3 deles não
haviam pago a parcela correspondente ao jogo, e, dessa forma,
não faziam juz ao quinhão do prêmio. Com a retirada dos
3 amigos que não pagaram o jogo, coube a cada um dos restantes
mais R$ 120.000,00.
Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens
que se seguem.
42

Se x é a quantidade de elementos do “grupo de amigos”,
então

.

43

Considerando que, em uma função da forma
f(x) = Ax2 + Bx + C, em que A, B, e C são constantes
bem determinadas, a equação f(x) = 0 determina a
quantidade de elementos do “grupo de amigos”, então é
correto afirmar que, para essa função, o ponto de mínimo
é atingido quando
.

44

A quantidade de elementos do grupo de amigos que fizeram
juz ao prêmio é superior a 11.

45

Cada um dos elementos do “grupo de amigos” que
efetivamente pagou a parcela correspondente ao jogo
recebeu uma quantia superior a R$ 250.000,00.
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A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma
A figura acima mostra uma janela do Word 2002, com um texto
em processo de edição. Nesse texto, a expressão
“União Européia” é o único trecho formatado como negrito e a
palavra “continente” está selecionada. Com relação a essa figura
e ao Word 2002, julgue os itens a seguir.
46

Para aumentar em 25% o tamanho da fonte da palavra
“continente”, é suficiente alterar o número 8, em

investimento que um cliente de determinado banco realizou na
forma de um único depósito de R$ 40.000,00, a juros compostos
de 1% ao mês. Com base nessas informações e com relação ao
Excel 2002, julgue os itens que se seguem.

,

para o número 10. Se, em seguida, clicar-se o botão
,o
tamanho de fonte 10 na palavra continente será alterado
para 8, o que representará uma redução de 20% no tamanho
10 da fonte.
47

planilha em processo de edição. Nessa planilha, é representado o

A formatação em negrito que está aplicada à expressão
“União Européia”, na segunda linha, será removida ao
final da seguinte seqüência de ações: clicar o

50

fazendo que o resultado apareça na célula B6, é suficiente
clicar a célula B6, digitar =B5*1,01 e, em seguida, teclar
51

49

, será iniciada a ferramenta
Ortografia e gramática, que tem como função principal
auxiliar o usuário a verificar se o texto possui erros de grafia
e(ou) de gramática.

primeira linha do texto e, em seguida, clicar-se
primeira linha do texto, e apenas esta, será impressa.
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Para se aplicar negrito aos conteúdos das células A1 e B1, é

o ponteiro do mouse no centro da célula A1; pressionar e
manter pressionado o botão esquerdo do mouse; mover o
mouse de forma a posicionar o seu ponteiro no centro da
célula B1, liberando, então, o botão esquerdo do mouse;

Ao se clicar o botão

Ao se aplicar um clique duplo em alguma palavra na

«.

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: posicionar

botão
; posicionar o ponteiro do mouse imediatamente
à esquerda da palavra “União”; pressionar e manter
pressionado o botão esquerdo do mouse; posicionar o
ponteiro do mouse imediatamente à direita da palavra
“Européia”; liberar o botão esquerdo do mouse.
48

Para se calcular o valor que corresponderia ao quinto mês,

clicar
52

.

Para se centralizarem todos os conteúdos das células
contidas na coluna A1, é suficiente clicar o cabeçalho da

, a
coluna A —

— e, em seguida, clicar

.
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Julgue os itens que se seguem quanto a diferentes formas
de contagem.

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6, em que parte
de uma página da Web está sendo exibida. Com relação a essa figura e
a conceitos relacionados à informática e à Internet, julgue os próximos
itens.
53

A seqüência de caracteres http://www.uol.com.br é um exemplo de
URL. Nessa seqüência, http é o nome de um protocolo usado na
World Wide Web.
54 Com base na figura, é correto afirmar que, toda vez que se clicar
o botão
, a página da Web http://www.uol.com.br será
carregada.
55 O termo “Banda Larga”, que aparece em um dos links mostrados na
página, refere-se, atualmente, a conexões com a Internet cuja taxa
máxima de transferência de dados é de 1.000 bits por segundo.
56 Ao se substituírem os caracteres http://www.uol.com.br,
em
,
pelos
caracteres

61

Considere que o BB tenha escolhido alguns nomes de
pessoas para serem usados em uma propaganda na
televisão, em expressões do tipo Banco do Bruno,
Banco da Rosa etc. Suponha, também, que a
quantidade total de nomes escolhidos para aparecer na
propaganda seja 12 e que, em cada inserção da
propaganda na TV, sempre apareçam somente dois
nomes distintos. Nesse caso, a quantidade de inserções
com pares diferentes de nomes distintos que pode
ocorrer é inferior a 70.

62

Há exatamente 495 maneiras diferentes de se
distribuírem 12 funcionários de um banco em
3 agências, de modo que cada agência receba
4 funcionários.

63

Se 6 candidatos são aprovados em um concurso
público e há 4 setores distintos onde eles podem ser
lotados, então há, no máximo, 24 maneiras de se
realizarem tais lotações.

64

Considere que um decorador deva usar 7 faixas
coloridas de dimensões iguais, pendurando-as
verticalmente na vitrine de uma loja para produzir
diversas formas. Nessa situação, se 3 faixas são verdes
e indistinguíveis, 3 faixas são amarelas e
indistinguíveis e 1 faixa é branca, esse decorador
conseguirá produzir, no máximo, 140 formas
diferentes com essas faixas.

RASCUNHO

http://www.cespe.unb.br e se clicar
, será exibida uma nova
página da Web, caso os caracteres digitados correspondam ao
endereço de uma página existente que esteja funcionando
corretamente.
Com relação à segurança e à privacidade de usuários no processo de
navegação na Internet, julgue o item seguinte.
57

Para que um computador esteja efetivamente protegido contra a
ação de vírus de computador e contra ataques de hackers, é
suficiente que haja, no computador, um programa antivírus que
tenha sido atualizado há, no máximo, três meses, sendo
desnecessário, atualmente, o uso de firewall no combate a ataques
de hackers.

Com relação a itens de hardware de computadores pessoais e a
periféricos desse tipo de computador, julgue os itens que se seguem.
58

Caso um usuário deseje salvar um arquivo que, depois de passar
por compressão no programa WinZip, tenha o tamanho de 28 MB,
ele poderá fazê-lo em um disquete de 3½" do tipo mais comumente
usado em computadores pessoais.
59 Diversos discos rígidos atuais têm a capacidade de armazenamento
de dados superior a 40 milhões de bytes.
60 Atualmente, a capacidade máxima de memória RAM desses
computadores é igual a 32 MB.
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Na lógica sentencial, denomina-se proposição uma frase
que pode ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não,
como ambas. Assim, frases como “Como está o tempo hoje?” e
“Esta frase é falsa” não são proposições porque a primeira é
pergunta e a segunda não pode ser nem V nem F. As proposições
são representadas simbolicamente por letras maiúsculas do
alfabeto — A, B, C etc. Uma proposição da forma “A ou B” é F
se A e B forem F, caso contrário é V; e uma proposição da forma
“Se A então B” é F se A for V e B for F, caso contrário é V. Um
raciocínio lógico considerado correto é formado por uma seqüência
de proposições tais que a última proposição é verdadeira sempre
que as proposições anteriores na seqüência forem verdadeiras.
Considerando as informações contidas no texto acima, julgue os
itens subseqüentes.
65

É correto o raciocínio lógico dado pela seqüência de
proposições seguintes:
Se Antônio for bonito ou Maria for alta, então José será
aprovado no concurso.
Maria é alta.
Portanto José será aprovado no concurso.

66

É correto o raciocínio lógico dado pela seqüência de
proposições seguintes:
Se Célia tiver um bom currículo, então ela conseguirá um emprego.
Ela conseguiu um emprego.
Portanto, Célia tem um bom currículo.

67

Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente três
proposições.
“A frase dentro destas aspas é uma mentira.”
A expressão X + Y é positiva.
O valor de
.
Pelé marcou dez gols para a seleção brasileira.
O que é isto?

Na lógica de primeira ordem, uma proposição é funcional
quando é expressa por um predicado que contém um número
finito de variáveis e é interpretada como verdadeira (V) ou falsa
(F) quando são atribuídos valores às variáveis e um significado
ao predicado. Por exemplo, a proposição “Para qualquer x,
tem-se que x ! 2 > 0” possui interpretação V quando x é um
número real maior do que 2 e possui interpretação F quando x
pertence, por exemplo, ao conjunto {!4, !3, !2, !1, 0}.
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
68

A proposição funcional “Para qualquer x, tem-se que
x2 > x” é verdadeira para todos os valores de x que estão
no conjunto

69

.

A proposição funcional “Existem números que são
divisíveis por 2 e por 3” é verdadeira para elementos do
conjunto {2, 3, 9, 10, 15, 16}.

No livro Alice no País dos Enigmas, o professor de matemática
e lógica Raymond Smullyan apresenta vários desafios ao
raciocínio lógico que têm como objetivo distinguir-se entre
verdadeiro e falso. Considere o seguinte desafio inspirado nos
enigmas de Smullyan.
Duas pessoas carregam fichas nas cores branca e preta.
Quando a primeira pessoa carrega a ficha branca, ela
fala somente a verdade, mas, quando carrega a ficha
preta, ela fala somente mentiras. Por outro lado,
quando a segunda pessoa carrega a ficha branca, ela
fala somente mentira, mas, quando carrega a ficha
preta, fala somente verdades.
Com base no texto acima, julgue o item a seguir.
70

Se a primeira pessoa diz “Nossas fichas não são da mesma
cor” e a segunda pessoa diz “Nossas fichas são da mesma
cor”, então, pode-se concluir que a segunda pessoa está
dizendo a verdade.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
O Banco do Brasil S.A. (BB) teve destacado papel na criação,
estruturação e regulação do Sistema Financeiro Nacional (SFN),
que ocorreram por meio das leis de Reforma Bancária (1964), do
Mercado de Capitais (1965) e de Criação dos Bancos Múltiplos
(1988). O SFN pode ser definido como sendo o conjunto de
órgãos de regulação, instituições financeiras e instituições
auxiliares, públicos ou privados, que atuam na intermediação de
transferência de recursos dos agentes econômicos (pessoas,
empresas ou governo) superavitários para os deficitários. Acerca
das atribuições e funções do BB, julgue os itens seguintes.

77

A lei atribui à CVM competência para apurar, julgar e punir
irregularidades eventualmente cometidas no mercado de
valores mobiliários. Diante de qualquer suspeita, a CVM
pode iniciar um inquérito administrativo, por meio do qual
recolhe informações, toma depoimentos e reúne provas com
vistas a identificar o responsável por práticas ilegais, desde
que lhe ofereça, a partir da acusação, amplo direito de
defesa.

71

A partir da instituição do Sistema de Pagamentos Brasileiro
(SPB), o BB deixou de ser responsável por executar os
serviços de compensação de cheques e outros papéis.

72

Na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, o
BB é responsável por executar a política de preços mínimos
de produtos agropastoris.

administrativa, recursos interpostos de decisões relativas a

Atualmente, na qualidade de agente financeiro do Tesouro
Nacional, o BB é agente pagador e recebedor de transações
realizadas fora do país.

CVM e pela Secretaria de Comércio Exterior, nas infrações

O BB é responsável por realizar, por conta própria,
operações de compra e venda de moeda estrangeira nas
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN).

Apesar de as suas origens estarem na criação do mercado aberto

73

74

O SFN é composto pelos subsistemas normativo e
operativo. O subsistema normativo é responsável pelo
funcionamento do mercado financeiro e de suas instituições,
fiscalizando e regulamentando suas atividades por meio,
principalmente, do CMN e do Banco Central do Brasil (BACEN).
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é um órgão
normativo de apoio do sistema financeiro, atuando mais
especificamente no controle e fiscalização do mercado de valores
mobiliários (ações e debêntures). No subsistema normativo,
enquadram-se, ainda, três outras instituições financeiras que
apresentam um caráter especial de atuação, assumindo certas
responsabilidades próprias e interagindo com vários outros
segmentos do mercado financeiro: o BB, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa
Econômica Federal (CAIXA). O subsistema operativo cuida da
intermediação, do suporte operacional e da administração.
Existem instituições que pertencem ao subsistema de
intermediação e que são classificadas em bancárias e nãobancárias. Estas podem ser instituições auxiliares do mercado ou
instituições definidas como não-financeiras, porém integrantes do
mercado financeiro.

78

Nacional (CRSFN) julgar, em segunda e última instância
penalidades administrativas aplicadas pelo BACEN, pela
previstas na legislação em vigor.

no Brasil na década de 60 do século XX, o Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) foi formalmente criado em
22/10/1979 para organizar a troca física de papéis da dívida e
viabilizar uma alternativa à liquidação financeira por meio de
cheques do BB, que implicava em risco elevado. Com isso, a
liquidação financeira das operações passou a ser feita pelo
resultado líquido ao final do dia, diretamente na conta reservas
bancárias. O SELIC é um grande sistema computadorizado que
atua sob a responsabilidade do BACEN e da Associação Nacional
das

76

A política do CMN objetiva, entre outros, adaptar o volume
dos meios de pagamento às reais necessidades da economia
nacional e seu processo de desenvolvimento e, também, zelar
pela liquidez e insolvência das instituições financeiras.
Compete privativamente ao BACEN determinar o
recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e
outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na
forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro
Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja
por meio do recolhimento em espécie.
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Instituições

dos

Mercados

Abertos

(ANDIMA).

Por intermédio dele, os operadores registram as compras e
vendas relativas a títulos negociados pelas instituições
participantes. No que se refere ao SELIC, julgue os itens
seguintes.
79

O SELIC é o depositário central dos títulos da dívida pública
federal externa, emitidos pelo Tesouro Nacional. O sistema
recebe os registros das negociações no mercado secundário
e promove a respectiva liquidação, contando, ainda, com

Tendo as informações acima com referência inicial, julgue os
itens a seguir, a respeito do SFN.
75

É atribuição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro

módulos complementares por meio dos quais são efetuados
os leilões de títulos pelo BACEN.
80

A taxa referencial do SELIC, de natureza remuneratória,
também conhecida por SELIC-META, é uma taxa de juros,
fixada pelo BACEN após a divulgação pelo Comitê de
Política Monetária (COPOM), aplicável pelas instituições
financeiras para os títulos públicos e adotada como taxa
básica para a economia. Atualmente, essa taxa é divulgada
pelo COPOM exatamente a cada 45 dias.
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A Central de Liquidação e Custódia de Títulos (CETIP) é uma
das maiores empresas de custódia e de liquidação financeira da
América Latina. Sem fins lucrativos, foi criada em conjunto pelas
instituições financeiras e pelo BACEN, em março de 1986, para
garantir mais segurança e agilidade às operações do mercado
financeiro. Acerca da CETIP, julgue os itens subseqüentes.
81

82

Os ativos e contratos registrados na CETIP representam
quase a totalidade dos títulos e valores mobiliários privados
de renda fixa, além de derivativos, dos títulos emitidos por
estados e municípios e do estoque de papéis utilizados como
moedas de privatização, de emissão do Tesouro Nacional.
Bancos, corretoras e distribuidoras podem participar da
CETIP. Não podem participar da CETIP as demais
instituições financeiras, as sociedades de leasing, os fundos
de investimento e as pessoas jurídicas não-financeiras, tais
como seguradoras e fundos de pensão.

Todo processo de evolução e desenvolvimento de uma economia
exige a participação crescente de capitais, que são identificados
por meio da poupança disponível em poder dos agentes
econômicos e direcionados para os setores produtivos carentes de
recursos, mediante intermediários e instrumentos financeiros.
Esse processo de distribuição de recursos no mercado é que faz
evidenciar a função econômica e social do sistema financeiro. No
SFN, algumas instituições têm destacada atuação no processo de
intermediação financeira, processo pelo qual os agentes que
possuem recursos superavitários transferem esses recursos para
aqueles que estejam deficitários. Acerca das instituições do SFN,
julgue os próximos itens.
83

Banco comercial é instituição financeira bancária privada ou
pública, constituída sob o nome de sociedade anônima,
especializada basicamente em operações comerciais de curto
e médio prazo, devendo adotar, obrigatoriamente, em sua
denominação a expressão Banco.

84

Os bancos comerciais cooperativos, assim como os outros
bancos comerciais, têm capital social aberto. Em seu capital
social, devem constar cooperativas de créditos singulares e
seu patrimônio de referência deve estar enquadrado nas
regras do acordo da Basiléia.

85

Bancos de investimento não podem manter contas-correntes.
Suas aplicações podem ter origem em certificados de
depósitos bancários (CDB) e recibos de depósitos bancários
(RDB) captados.

86

Bancos de desenvolvimento devem ter sede na capital do
estado que detiver seu controle acionário, devendo adotar,
obrigatória e privativamente, em sua denominação social, a
expressão Banco de Desenvolvimento, seguida do nome do
estado em que tenha sede.
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Recentemente o BB fez uma grande campanha de
marketing. Agências ganharam novas fachadas, com nomes de
clientes: Banco do João, Banco da Luciana, Banco da Maria. A
campanha, que teve ainda anúncios em televisão, rádio e mídias
impressas, ressalta a estratégia de estabelecer um atendimento
diferenciado e oferecer produtos e serviços sob medida para cada
segmento. Dessa forma, o BB buscou reforçar a identificação do
cliente com a empresa, bem como homenagear as pessoas que
fazem do BB a maior instituição financeira do país.
Banco do Brasil. Relatório anual, 2006 (com adaptações).

A respeito do marketing em empresas de serviços. julgue os itens
seguintes.
87

Marketing direto é um sistema de marketing interativo que
usa uma ou mais mídias de propaganda para obter resposta
mensurável. Telemarketing é uma forma muito popular de
marketing direto.

88

Propaganda é qualquer forma paga de apresentação
impessoal e promoção de idéias, bens ou serviços por um
patrocinador identificado.

89

Serviço é qualquer ação ou desempenho que uma parte possa
oferecer a outra e que seja, essencialmente, tangível,
inseparável, variável e perecível. Essas características
exigem estratégias de marketing específicas para empresas
de serviços.

Depósitos à vista são os que estão totalmente disponíveis para o
cliente, ou seja, o cliente pode sacá-los quando quiser. Com a
evolução dos serviços de acesso ao sistema financeiro (a chamada
inclusão financeira), houve a criação de muitos tipos específicos
de contas. Atualmente, existem vários tipos de contas que
permitem depósitos à vista. Com relação a esses tipos de contas,
julgue os itens que se seguem.
90

Para as contas-correntes, é vedada às instituições financeiras
a cobrança de remuneração pelo fornecimento de cartão
magnético ou, alternativamente, a critério do correntista, de
um talonário de cheques com pelo menos vinte folhas
por mês.

91

A conta investimento permite ao investidor migrar de um
investimento para outro, inclusive entre bancos diferentes,
sem o pagamento da contribuição provisória sobre
movimentação financeira (CPMF).

92

A conta especial de depósitos à vista (conta simplificada
para clientes de baixa renda) é individual (apenas um titular).
Cada cliente pode ter somente uma conta e não pode ser
correntista em qualquer outra instituição financeira. Essa
conta é movimentada exclusivamente com cartão magnético,
tem alíquota zero de CPMF e franquia mensal de 4 extratos,
4 depósitos e 4 saques.

93

A conta-salário é um tipo especial de conta de depósito à
vista destinada a receber salários, vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares. É individual, não é
movimentável por cheques, é isenta da cobrança de tarifas e
tem alíquota zero de CPMF.
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O BB tem importância primordial na concessão de
crédito rural no país. Desde a institucionalização do crédito rural
por meio da Lei n.º 4.829/1965, passou a integrar o sistema
nacional de crédito rural. Na safra 2005/2006, o BB destinou
R$ 26,9 bilhões ao setor rural. Os recursos foram distribuídos em
mais de 1,3 milhão de operações de investimento, custeio e
comercialização. Para a safra 2006/2007, está prevista a liberação
de R$ 33 bilhões. Desse montante, R$ 27 bilhões serão
destinados à agricultura empresarial e R$ 6 bilhões à agricultura
familiar.
Banco do Brasil. Balanço 2006.

No que diz respeito a crédito rural, julgue os itens a seguir.
94

Os recursos obrigatórios (decorrentes da exigibilidade de
depósito à vista), os oriundos do Tesouro Nacional e os
subvencionados pela União sob a forma de equalização de
encargos são fontes de recursos para o crédito rural no
Brasil.
95 Os financiamentos rurais caracterizam-se, segundo a
finalidade, como de investimento, quando se destinarem a
inversões em bens e serviços cujos desfrutes se realizem no
curso de vários períodos.
96 Um dos objetivos específicos do crédito rural é incentivar a
introdução de métodos racionais de produção, visando ao
aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das
populações rurais e à adequada defesa do solo.
97 A cédula de produto rural (CPR) é um título negociável no
mercado que permite ao BB, ao emiti-lo, obter recursos
diretamente dos grandes investidores para o financiamento
de pequenos produtores rurais.
Com a melhoria do cenário econômico do Brasil e as
constantes reduções da taxa básica de juros, as aplicações em
títulos públicos se tornam menos atraentes. Diante disso os
bancos trabalham para aumentar sua participação nas operações
de crédito. O BB registrou lucro líquido de R$ 6,044 bilhões em
2006, valor 45,5% superior ao observado no ano anterior.
O resultado foi influenciado, sobretudo, pelo crescimento de
30,8% da carteira de crédito, que superou o desempenho da
indústria financeira; e pelo incremento das receitas de prestação
de serviços em 16,2% contra a expansão de apenas 4,6% das
despesas administrativas.

Os bancos têm ampliado sua atuação em produtos e serviços
financeiros mais sofisticados, oferecendo aos clientes, por
exemplo, assessoria para compra e venda de empresas — o que
o mercado chama de corporate finance —, equipe de
especialistas com experiência em operações de mercado de
capitais, e assessoria em fundos de investimentos, em especial
para os clientes pessoa física, de renda mais alta, ou para clientes
pessoa jurídica. Quanto aos produtos e serviços financeiros,
julgue os próximos itens.
102 Cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas

do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas
para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. O tipo mais
comum de cisão é o leveraged buyout (também conhecido
como LBO).
103 Até janeiro de 2004, os fundos mútuos de investimento

tinham cobrança mensal do imposto de renda. A partir dessa
data, a cobrança passou a ser semestral e ocorre nos meses
de novembro e maio.
104 Commercial Papers são títulos de longo prazo — prazo

mínimo de 360 dias e máximo de 5 anos — que as
sociedades anônimas não-financeiras emitem, visando captar
recursos no mercado interno ou externo para financiar suas
necessidades de capital.
105 O BACEN autoriza e fiscaliza o funcionamento das

empresas administradoras de cartão de crédito, na situação
de coligadas de instituições financeiras.
106 Os fundos mútuos de investimento classificados pelo

BACEN como fundos referenciados são os que têm por
objetivo seguir determinado referencial, apresentam uma
gestão passiva da sua carteira e classificam-se em dois
subtipos: DI e cambial.

Idem, ibidem.

Acerca das operações de crédito, julgue os itens seguintes.
98

Cobrança e pagamento de títulos e carnês é a operação de
cobrança realizada pelos bancos em geral, de títulos e carnês
emitidos por empresas-clientes. Os bancos cobram pelos
serviços executados uma comissão em percentual ou fixa por
documento. Os bancos, na qualidade de mandatários, passam
a ter a propriedade dos títulos e carnês.
99 Na operação de desconto de títulos, uma das vantagens para
o cliente é que, por meio dessa operação, ele pode antecipar
o seu fluxo de caixa, antecipando o recebimento do título.
Caso o devedor não pague o título no vencimento, em função
do direito de regresso, o cliente não é responsável pelos
encargos como multa e juros de mora.
100 Uma vantagem da operação vendor finance para o cliente,
empresa vendedora, é fiscal, visto que o financiamento não
é realizado pela empresa vendedora, e sim pelo banco,
diminuindo a base de cálculo para a cobrança dos impostos.
101 O Finamex pré-embarque é uma linha de créditos que
financia a fabricação de máquinas, equipamentos e produtos
manufaturados destinados à exportação e não negociados
com os importadores.
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Derivativos, como o próprio nome indica, derivam de algum
outro ativo. É o mercado no qual a formação de seus preços
deriva dos preços do mercado à vista. Nesse universo, há o
mercado futuro, a termo, de opções e de swaps. Nesse mercado,
considerado de altíssimo risco devido às fortes flutuações nos
preços dos títulos, são realizadas grandes apostas no
comportamento futuro de algumas commodities. Acerca desse
tema, julgue os itens seguintes.
107 Nas operações com derivativos, há ajustes diários de valores

no mercado a termo e, no mercado futuro, não há, o preço é
efetivamente pago apenas no vencimento, sem ajustes
diários.
108 O que diferencia um contrato futuro de um contrato de opção

é a obrigação que o primeiro apresenta de se adquirir ou
vender algo no futuro. O contrato de opção, ao contrário,
registra unicamente o direito do titular de exercer sua opção
de compra ou venda a determinado preço no futuro, não
sendo obrigatório seu exercício.
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Os negócios com seguros, previdência e capitalização
têm recebido atenção por parte dos bancos, pois representam
setores com grandes possibilidades de crescimento. Para
exemplificar, por meio desses negócios o BB agregou
R$ 1,1 bilhão em 2006, o que significa crescimento de 27,0% em
relação ao ano anterior. No segmento de previdência
complementar aberta, o faturamento teve incremento de 29,5%
em relação ao ano anterior; e, no mercado de títulos de
capitalização, manteve a liderança pelo décimo ano consecutivo
em contribuições.

Acerca do mercado de câmbio e do mercado de capitais no
Brasil, julgue os itens seguintes.
116 Atualmente, o regime cambial adotado no país é o de regime

livre, ou seja, não há um setor do governo que determina
qual é a taxa oficial.
117 No mercado de capitais, não são admissíveis negociações

com ações sem valor nominal, haja vista que esse valor é
necessário como referência na hora de sua compra ou venda.

Idem, ibidem.

118 As operações de underwriting são ofertas públicas de títulos

No que se refere à previdência e à capitalização, julgue os itens
que se seguem.

em geral e de debêntures em particular, por meio de

109 O prazo de vigência de um título de capitalização é o

financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil

subscrição, cuja prática é permitida somente às instituições

período durante o qual o título está sendo administrado pela
sociedade de capitalização. O capital relativo ao título é
atualizado monetariamente pela taxa convênio de
pagamentos e créditos recíprocos (CCR) e capitalizado pela
taxa de juros informada nas condições gerais.

119 As companhias, ou sociedades anônimas, podem emitir

110 Durante o período de diferimento, os planos de previdência

emissão, mas elas não podem emitir debêntures no exterior

denominados plano gerador de benefício livre (PGBL) terão
como critério de remuneração a rentabilidade da carteira de
investimentos do plano, ou seja, durante esse período há
garantia de remuneração mínima.

(BACEN) para esse tipo de intermediação.

debêntures, que conferem aos seus titulares direito de crédito
contra elas, nas condições constantes da escritura de
com garantia real ou flutuante de bens situados no país.
120 Todos os bancos podem operar no mercado de câmbio, em

todas as operações previstas, exceto os bancos de

Acerca do Código de Defesa do Consumidor Bancário (CDCB)
e da Lei da Acessibilidade, julgue os itens a seguir.

desenvolvimento e caixas econômicas, que só podem realizar

111 De acordo com o CDCB, com relação ao horário e ao local

121 Mercado de câmbio é o ambiente físico onde se realizam as

de atendimento, os bancos não podem tratar diferentemente
clientes e não-clientes na execução de serviços decorrentes
de convênios.
112 Na assinatura de contrato com portador de deficiência visual,

a leitura do inteiro teor do referido instrumento deve ser feita
em voz alta, a não ser quando por eles dispensada,
exigindo-se, mesmo no caso de dispensa da leitura pelo
cliente, declaração do contratante de que tomou
conhecimento dos direitos e deveres das partes envolvidas,
certificada por duas testemunhas.
113 Para efeito de acessibilidade, pessoa portadora de deficiência

ou com mobilidade reduzida é definida como somente
aquela que tem sua capacidade de relacionar-se com o meio
e de utilizá-lo de forma permanentemente limitada.
114 As pessoas portadoras de deficiência física ou com

mobilidade reduzida, os idosos, com idade igual ou superior
a sessenta e cinco anos, gestantes, lactantes e pessoas
acompanhadas por criança de colo têm direito ao
atendimento prioritário, não podendo depender de senhas
para serem atendidas.
115 Nos saques em espécie, de valores acima de R$ 5.000,00

(cinco mil reais), realizados em conta de depósitos à vista, os
bancos poderão postergar a operação para o expediente
seguinte, vedada a utilização de tal faculdade nos saques de
valores inferiores a esse estabelecido.
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operações específicas autorizadas.

operações de câmbio entre os próprios agentes autorizados
pelo BACEN (bancos, corretoras, distribuidoras, agências de
turismo e meios de hospedagem) e entre eles e seus clientes.
O BB trabalha com intermediações em diversas áreas, tais como
sistema de seguros privados, previdência complementar,
administração de cartões de crédito e títulos de capitalização,
entre outros. Acerca dessas atividades do BB, julgue os itens
subseqüentes.
122 Não é permitido que uma pessoa adquira um título de

capitalização para outra pessoa, a não ser por meio de
regular instrumento de procuração.
123 Quando um usuário de cartão de crédito preferir não pagar

o total de sua fatura, tanto as instituições financeiras quanto
as bandeiras podem financiar o saldo devedor restante.
124 Os planos de previdência privada são abertos ou fechados,

sendo que os primeiros podem ser adquiridos por qualquer
pessoa, bastando procurar uma instituição que ofereça tal
produto, enquanto os últimos somente podem ser adquiridos
por grupos de pessoas específicas, como os empregados de
uma empresa.
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125 No contrato de seguro, prêmio é a quantia recebida pelo

133 A fiança bancária é o contrato por meio do qual o banco, que

segurado, quando ocorre um sinistro, para ressarcí-lo das

é o fiador, garante o cumprimento da obrigação de seu

perdas ocorridas.

cliente (afiançado) e poderá ser concedida em diversas

126 Nos planos de aposentadoria e pensão privados, mesmo nos

planos de repasse integral de rentabilidade, existente no
PGBL, o repasse é de, no máximo, 90% da rentabilidade real
líquida nas aplicações dos ativos.
127 O instrumento do contrato de seguro é materializado por

meio da apólice, da qual deverão constar os riscos assumidos
e o valor segurado, entre outras informações.
128 O objeto do contrato de seguro é a alea, ou seja, o risco.
129 Os cartões de crédito conhecidos como cartões de loja, ou

retailer cards, são aqueles emitidos por lojas e que só
podem ser usados nas redes dessas lojas.
130 Na contratação de seguro, sinistro é considerado um evento

de origem humana, previsível, não-desejável, que acarreta
danos materiais ou pessoais.
Garantia é a segurança dada ao titular de um direito, para que
possa exercê-lo. É um ato acessório de uma obrigação.
Normalmente, constitui-se por meio de uma cláusula contratual
que visa assegurar ao credor, pela concessão, por exemplo, de um
financiamento, que o devedor cumprirá o assumido. Com isso,
obriga o devedor a cumprir a prestação devida ao credor.
É o mesmo que uma caução. Os bancos, como proteção, para

modalidades de operações, exceto em operações ligadas ao
comércio exterior.
134 A fiança conjuntamente prestada a um só débito, por mais de

uma pessoa, importa, necessariamente, o compromisso de
solidariedade entre elas.
135 Quando houver mais de um avalista em um só título de

crédito, eles não poderão reservar entre si o benefício de
ordem.
136 A alienação fiduciária é uma garantia conhecida como sui

generis (peculiar), exatamente porque a coisa, móvel ou
imóvel, dada em garantia, passa à propriedade do próprio
credor.
137 O contrato que tenha cláusula de garantia sobre hipoteca não

pode prever a proibição de venda do imóvel pelo
proprietário, sob pena de nulidade dessa cláusula.
O mercado financeiro é muito importante no desenvolvimento de
um país. As operações realizadas nesse mercado são complexas
e dinâmicas. As bolsas de mercadorias e de futuro são entidades
auto-regulatórias que organizam a negociação com mercadorias
e com contratos futuros. No Brasil, a Bolsa de Mercadorias &
Futuros (BM&F) é a mais importante bolsa dessa natureza.
Acerca do mercado financeiro, julgue os próximos itens.

aumentar a possibilidade de receber aquilo que emprestou,
utilizam-se desse reforço jurídico, de caráter pessoal (aval e

138 Nas bolsas de valores são negociados valores mobiliários e,

fiança) ou real (hipoteca, alienação fiduciária, anticrese ou

entre estes, as ações de todas as sociedades anônimas.

penhor). Além das garantias bancárias, que são especificamente

139 Nas bolsas de valores são negociados os títulos no mercado

o ato de o banco assegurar o pagamento de uma obrigação que

à vista e no mercado futuro, mas na Bolsa de Mercadoria e

deve ser cumprida pelo garantido, foi criada, por outro lado, uma

Futuros somente são negociados o mercado futuro.

garantia para o cliente bancário, ou seja, para que o investidor
tenha um mínimo de segurança para o caso de um banco vir a
fechar suas portas. Esta garantia é o Fundo Garantidor de Crédito
(FGC). Acerca das garantias bancárias e do FGC, julgue os itens
seguintes.
131 Podem ser objeto de penhor direitos, suscetíveis de cessão,

sobre coisas móveis somente.
132 O FGC tem como associadas obrigatórias as instituições

financeiras e as associações de poupança e empréstimo em

140 No mercado de capitais, uma diferença marcante entre o

mercado primário e o mercado secundário é que, no
primeiro, não há influência direta no caixa da companhia,
mas há influência na sua imagem, enquanto, no segundo, há
influência direta no caixa da companhia, não havendo
influência na sua imagem.
141 As operações com ações ou outros títulos de companhias

privadas, que não sejam de capital aberto, poderão ser feitas
no mercado de balcão não-organizado.

funcionamento no país; não contempla as cooperativas de

142 O índice IBOVESPA é um valor numérico associado à

crédito e cobre o limite de até R$ 20.000,00, por pessoa,

denominação pontos, que serve para medir a lucratividade de

contra a mesma instituição associada.

uma carteira hipotética de ações.
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Entre atividades econômicas do sistema financeiro, a operação de
factoring é uma atividade comercial mista atípica, que engloba
serviços e compra de créditos (direitos creditórios) resultantes de
vendas mercantis. O factoring, como fomento mercantil, expande
os ativos de seus clientes, aumentando-lhes as vendas e
eliminando endividamento, transformando vendas a prazo em
vendas à vista. Outra operação de grande importância que tem
crescido muito no Brasil é o leasing, ou seja, o arrendamento
mercantil, que é uma forma de a pessoa possuir um bem (móvel
ou imóvel) sem ter de comprá-lo. É um contrato pelo qual uma
pessoa, pretendendo utilizar determinado equipamento ou imóvel,
consegue que uma instituição financeira o adquira, arrendando-o
ao interessado, por tempo determinado, possibilitando ao
arrendatário, findo o prazo, optar entre a devolução do bem, a
renovação do arrendamento ou a aquisição do bem arrendado,
mediante um preço residual fixado no contrato. Acerca do
factoring e do leasing, julgue os itens seguintes.

A letra de câmbio é um instrumento de declaração
unilateral de vontade, enunciada em tempo e lugar certos (nela
afirmados), por meio da qual uma certa pessoa (chamada sacador)
declara que uma certa pessoa (chamada sacado) pagará, pura e
simplesmente, a certa pessoa (chamada tomador), uma quantia
certa, num local e numa data — ou prazo — especificados ou
não. O título considera-se emitido quando o sacador nele apõe
sua assinatura, completando, assim, o ato unilateral de sacá-lo.
Trata-se de um instrumento de câmbio muito antigo na história e
que sofreu, ao longo dos tempos, variações em seu regulamento
legislativo, bem como na prática de sua utilização.
Gladston Mamede. Títulos de crédito. São Paulo: Atlas, 3.ª ed., 2003, p. 187.

Acerca da letra de câmbio, julgue os itens que se seguem.

143 As operações de factoring e de leasing, no Brasil, têm como

diferença marcante o fato de que no factoring não há
pagamento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
e, no leasing, esse pagamento é necessário.

148 O sacador (emitente/credor) é garante tanto da aceitação

144 Bens de produção estrangeira não podem ser objeto de

149 Se a letra de câmbio contém assinaturas de pessoas

arrendamento mercantil (leasing).
145 Factoring pode ser conceituado como uma atividade de

negociação com recebíveis ou efeitos comerciais.
146 O leaseback, ou leasing de retorno, é a modalidade de

quanto do pagamento da letra.

incapazes de se obrigarem por letras, assinaturas falsas,
assinaturas de pessoas fictícias, as obrigações dos outros
signatários não deixam de ser válidas nem gera a nulidade do
referido título por essa razão.

arrendamento mercantil em que o bem é, inicialmente, do
próprio arrendatário.

150 Na letra de câmbio existem, em regra, três pessoas

147 A modalidade de factoring, cuja operação se constitui de

envolvidas: o sacador (credor), o sacado (devedor/aceitante)

prestação de serviços de tesouraria, acompanhamento de
contas a receber e a pagar, na qual a sociedade de fomento
mercantil é mandatária da sua empresa-cliente contratante,
é conhecida como trustee.

e o favorecido (tomador). Pode acontecer de sacador e
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favorecido serem a mesma pessoa, mas não existe
possibilidade de sacador e sacado serem a mesma pessoa.
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