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A compensação

Não  faz  muito,  li  um  artigo  sobre  as  pretensões  literárias  de  Napoleão  Bonaparte. 
Aparentemente, Napoleão era um escritor frustrado. Tinha escrito contos e poemas na juventude, 
escreveu muito sobre política e estratégia militar, e sonhava em escrever um grande romance. 
Acreditava-se, mesmo, que Napoleão considerava a literatura sua verdadeira vocação, e que foi 
sua incapacidade de escrever um grande romance e conquistar uma reputação literária que o 
levou a escolher uma alternativa menor, conquistar o mundo. 

Não sei se é verdade, mas fiquei pensando no que isto significa para os escritores de hoje 
e daqui. Em primeiro lugar, claro, leva a pensar na enorme importância que tinha a literatura nos 
séculos XVIII e XIX, e não apenas na França, onde, anos depois de Napoleão Bonaparte, um 
Victor Hugo empolgaria multidões e faria história não com batalhas e canhões, mas com a força 
da palavra escrita, e não só em conclamações e panfletos, mas, muitas vezes, na forma de ficção. 
Não sei se devemos invejar uma época em que
reputações  literárias  e  reputações  guerreiras  se  equivaliam  desta  maneira,  e  em  que  até  a 
imaginação tinha tanto poder. 

Mas acho que podemos invejar, pelo menos um pouco, o que a literatura tinha então e 
parece ter  perdido:  relevância. Se Napoleão pensava que podia ser tão relevante escrevendo 
romances quanto comandando exércitos, e se um Victor Hugo podia morrer como um dos homens 
mais relevantes do seu tempo sem nunca ter trocado a palavra e a imaginação por armas, então 
uma pergunta que nenhum escritor daquele tempo se fazia é essa que nos fazemos o tempo todo: 
para que serve a literatura, de que adianta a palavra impressa, onde está a nossa relevância? 
Gostávamos  de  pensar  que  era  através  dos  seus  escritores  e  intelectuais  que  o  mundo  se 
pensava e se entendia, e a experiência humana era racionalizada. O estado irracional do mundo 
neste começo de século é a medida do fracasso desta missão, ou desta ilusão.

Depois que a literatura deixou de ser uma opção tão vigorosa e vital para um homem de 
ação quanto a conquista militar ou política – ou seja, depois que virou opção para generais e 
políticos aposentados, mais compensação pela perda de poder do que poder, e uma ocupação 
para, enfim, meros escritores – ela nunca mais recuperou a sua respeitabilidade, na medida em 
que qualquer poder, por armas ou por palavras, é respeitável. Hoje a literatura só participa da 
política, do poder e da história como instrumento ou cúmplice. E não pode nem escolher que tipo 
de cúmplice quer ser. Todos os que escrevem no Brasil, principalmente os que têm um espaço na 
imprensa  para  fazer  sua  pequena  literatura  ou  simplesmente  dar  seus  palpites,  têm  esta 
preocupação. Ou deveriam ter. (...)

(Luiz Fernando Veríssimo, Banquete com os deuses.)

01. O autor demonstra estar convencido de que a atividade literária
a) preserva sua função essencial, uma vez que responde às diferentes necessidades históricas 
das diferentes épocas.
b) alcança relevância e prestígio quando exercida por homens de grande estatura política ou de 
grande competência militar.
c) deixa de ser relevante quando, na irracionalidade do nosso mundo, só se reconhece o poder 
das ações políticas ou militares.



d) constitui um tipo de compensação a que sempre recorreram os homens sem vocação para o 
exercício de um poder efetivo.
e) torna-se irrelevante a partir do momento em que o escritor opta por ser um instrumento ou 
cúmplice dos poderosos.

02. Considere as seguintes afirmações:
I.  No primeiro parágrafo, o autor insinua, ironicamente, que as façanhas napoleônicas tiveram 
origem numa compensação que Bonaparte buscou para uma frustração pessoal.
II. No segundo parágrafo, o autor se mostra nostálgico de uma época em que o prestígio de um 
grande escritor era comparável ao de um estadista ou comandante militar.
III. No terceiro parágrafo, o autor se consola com o fato de que a alta literatura é hoje exercida por 
grandes  homens  que,  embora  na  condição  de  aposentados,  reconhecem  a  ficção  como 
expressão de um poder maior.

Em relação ao texto, está correto somente o que se afirma em
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

03.  Ao comparar os casos do imperador Napoleão Bonaparte e do escritor Victor Hugo, o autor 
argumenta em favor da tese de que, naquele tempo,
a) a relevância de um gênio das letras ainda era maior que a de um gênio político-militar.
b) reconheciam-se como igualmente relevantes duas distintas manifestações de poder.
c) o público já começava a questionar a relevância do papel de um ficcionista.
d) surgiram os primeiros indícios de que a missão da literatura começava a fracassar.
e) o poder da imaginação e das palavras consistia em questionar o poder das ações.

04. Considerando-se o contexto, traduz-se um segmento do texto por outro de sentido equivalente 
em:
a) que o levou a escolher uma alternativa menor = que o levou a estreitar seu leque de opções.
b) e não só em conclamações e panfletos = e apenas em agremiações e anúncios.
c) na forma de ficção = de modo fictício.
d) mais compensação pela perda do poder do que poder = maior vantagem na perda do poder do 
que nele próprio.
e) a experiência humana era racionalizada = a vivência humana era objetivamente analisada.

05. "Hoje a literatura só participa da política, do poder e da história como instrumento ou cúmplice.  
E não pode nem escolher que tipo de cúmplice quer ser."
As duas frases acima se articulam de modo claro e correto numa única frase, sem prejuízo para o 
sentido, na seguinte alternativa:
a)  Sem poder  escolher  que tipo de cúmplice  quer  ser,  ainda hoje a literatura somente como 
instrumento ou cúmplice é que participa da política, do poder e da história.
b) Embora apenas a literatura participe como instrumento ou cúmplice da política, do poder e da 
história, não pode sequer escolher que tipo de cúmplice quer ser.
c) É somente como instrumento ou cúmplice que, hoje, a literatura participa da política, do poder e 
da história, não podendo sequer escolher que tipo de cúmplice quer ser.
d) É como instrumento ou cúmplice da política, do poder e da história que a literatura participa 
hoje, mesmo porque não escolhe o tipo de cúmplice que quer ser.
e) É apenas como instrumento ou cúmplice da política, do poder e da história, que a literatura 
participa, desde que não possa escolher que tipo de cúmplice quer ser.



O crime não ocorre por acaso. Antes de atacar, o bandido costuma observar atentamente 
sua vítima. Estuda seus movimentos e pontos fracos e avalia os riscos da investida. A não ser que 
esteja drogado, quem pratica uma ação criminosa pesa todos esses fatores antes de decidir se 
vale a pena arriscar.  Facilidade de ataque e fuga, fragilidade do alvo e possibilidade de bons 
ganhos são fatores que pesam na decisão.

Analisando dessa forma, fica fácil entender o que se deve fazer para diminuir o risco de se 
tornar  alvo preferencial,  sujeito  a ataques a qualquer  momento.  O melhor  é recorrer  ao bom 
senso. Não ostentar joias nem outros objetos de valor,  evitar  lugares desertos, procurar estar 
sempre acompanhado, somente utilizar caixas eletrônicos em locais públicos e prestar atenção 
quando estiver no trânsito.  Apesar de amplamente conhecidos, esses cuidados costumam ser 
negligenciados pelas pessoas. A tendência é imaginar que coisas ruins só acontecem com os 
outros.

Para evitar o risco de engrossar as estatísticas da criminalidade, a melhor tática é seguir 
os conselhos de policiais e profissionais especialistas em segurança. Ao caminhar pela calçada, 
por exemplo, os ladrões preferem abordar pessoas distraídas e que aparentam ter algo de valor. É 
aconselhável ficar afastado das aglomerações e andar com bolsas e sacolas junto ao corpo. A 
observação do movimento também ajuda. Uma pessoa precavida tem muito mais chance de um 
caminho livre de bandidos.

06. De acordo com o texto, o crime acontece:
a) muitas vezes com pessoas que estão muito próximas de nós, sem que possamos ajudá-las.
b) pela ausência de um policiamento eficaz, especialmente em lugares mais afastados.
c) por não haver informações seguras às pessoas em geral, dadas por especialistas na área.
d) com a colaboração involuntária da vítima, que se expõe desnecessariamente aos bandidos.
e) principalmente devido ao uso de drogas, que facilita a ação dos bandidos, tornando-os mais 
ágeis.

07. "Apesar  de  amplamente  conhecidos,  esses  cuidados  costumam ser  negligenciados  pelas 
pessoas." 
O segmento grifado, considerando-se o contexto, tem o sentido de
a) explicação.
b) conclusão.
c) condição.
d) conseqüência.
e) ressalva.

08. "Esses cuidados costumam ser negligenciados pelas pessoas."
Transpondo-se a frase acima para a voz ativa, a forma verbal passa a ser
a) costumam negligenciar.
b) costuma-se negligenciar.
c) negligenciam.
d) tinham negligenciado.
e) estão sendo negligenciados.

09. "O melhor é recorrer ao bom senso."
A mesma regência exigida pelo verbo grifado acima está na frase:
a) Estuda seus movimentos e pontos fracos.
b) Não ostentar jóias nem outros objetos de valor.
c) ... que coisas ruins só acontecem com os outros.



d) A melhor tática é seguir os conselhos de policiais.
e) A observação do movimento também ajuda.

10. Todas as palavras recebem acento pela mesma razão na alternativa:
a) fenômeno, aconselhável, espécie.
b) vítima, Taubaté, trajetória.
c) propício, copiá-lo, fácil.
d) presídios, régua, providências.
e) distraídas, aconselhável, específicas.

11. "Num assalto ............ mão armada, é aconselhável que a vítima obedeça ............ordens do  
bandido, evitando expor-se ainda mais ........... qualquer tipo de agressão."

As lacunas da frase acima estão corretamente preenchidas por:
a) a – as – à.
b) à – às – a.
c) à – às – à.
d) a – as – a.
e) à – as – à.

12. Encontram-se palavras escritas de maneira incorreta na frase:
a)  Altas  tachas  de  reincidência,  apesar  de  reconhecidas,  não  são  levadas  em  consideração 
quando se avaliam os resultados negativos do sistema carcerário no Brasil.
b)  As associações de criminosos,  existentes  nos  presídios,  demonstram que nem sempre as 
lideranças se manifestam de forma positiva, levando a ações perversas.
c) É aconselhável entregar a um bandido tudo aquilo que ele está exigindo, sem discussão nem 
reação, ou tentativa de convencê-lo a mudar de idéia.
d) Pesquisas recentes revelam a preocupação dos brasileiros com o aumento da criminalidade, 
especialmente nos grandes centros urbanos.
e) Todos devem, ao entrar e sair de casa, agir com precaução para reduzir as possibilidades de 
serem  vítimas acessíveis de assaltantes.

A reação mais comum das pessoas diante da criminalidade é um sentimento de revolta e 
medo. O que difere é a forma como cada um lida com o problema. Alguns acreditam que não há 
como escapar quando a violência bate à sua porta. A saída é entregar todos os seus pertences e 
torcer para que não haja nenhum tipo de violência física. Outros imaginam que é possível reagir,  
enfrentar o bandido e vencê-lo. São essas pessoas que portam armas ou as têm guardadas em 
casa para se proteger.

Quem é a favor do porte e do uso desses instrumentos sustenta que,  se eles fossem 
proibidos,  os  bandidos  reinariam  absolutos  contra  o  cidadão  já  indefeso  pela  ineficiência  da 
polícia. Outra argumentação é que os delinqüentes sempre escolhem como vítimas os que são 
incapazes de resistir. A arma teria um efeito preventivo ao criar algum grau de dificuldade.

Por mais razoáveis que pareçam – esses argumentos são apenas frações da verdade. As 
estatísticas policiais revelam que andar armado nem sempre é sinônimo de estar protegido. Ao 
contrário. Usar uma arma, mais do que perigoso, pode ser letal - especialmente quando se tenta 
reagir a um assalto.

13. "– esses argumentos são apenas frações da verdade". (3º parágrafo)
O travessão introduz, no contexto,
a) especificação de sentido explicativo.



b) repetição enfática de uma mesma informação.
c) afirmativa destinada a provocar admiração.
d) retificação necessária de uma afirmativa anterior.
e) transcrição fiel de informação obtida em outra fonte.

14. "A arma teria um efeito preventivo ao criar algum grau de dificuldade."
Observa-se no segmento acima uma relação de:
a) explicação e restrição.
b) tempo e espaço.
c) proporção e finalidade.
d) condição e conclusão.
e) causa e consequência.

15. ... entregar todos os seus pertences. 
... os delinqüentes escolhem suas vítimas.

Substituindo-se os termos grifados pelos pronomes correspondentes, a forma correta será
a) entregá-los - escolhem elas
b) entregar-lhes - escolhem-as
c) entrega-lhes - escolhem-nas
d) entregá-los - escolhê-las
e) entregá-los - escolhem-nas

16. ... os bandidos reinariam absolutos contra o cidadão já indefeso ...
O emprego da forma verbal grifada na frase acima indica:
a) um fato real, que se segue a outro, anterior.
b) uma situação provável, que depende de certa condição.
c) a continuidade, no presente, de uma ação realizada no passado.
d) uma ação real, terminada no passado, sem limites precisos.
e) a repetição de uma ação que se projeta no futuro.

17. ... para que não haja nenhum tipo de violência física.
O verbo que apresenta o mesmo tempo e modo da forma grifada acima está na frase:
a) se fossem proibidos...
b) os delinqüentes sempre escolhem como vítimas ...
c) a arma teria um efeito preventivo ...
d) por mais razoáveis que pareçam ...
e) quando se tenta reagir a um assalto...

18. ... como cada um lida com o problema.
A mesma regência exigida pelo verbo grifado acima está na frase:
a) é um sentimento de revolta e medo.
b) entregar todos os seus pertences.
c) os que são incapazes de resistir.
d) a arma teria um efeito preventivo.
e) quando se tenta reagir a um assalto.

19. A concordância, nas frases adaptadas do texto, está feita em desrespeito à norma culta em:
a) As reações mais comuns são sentimentos de revolta e medo.
b) A diferença está nas formas como alguns lidam com os problemas.



c) Os dados indicam que o uso de armas podem ser perigosos, resultando em graves ferimentos.
d) Nem sempre é possível, para uma vítima, reagir contra os bandidos e dominá-los.
e) A saída é torcer para que não haja agressões físicas durante os assaltos.

20. Num diálogo com um deputado federal, o pronome indicado para se dirigir a ele é:
a) Sua Excelência.
b) Vossa Excelência.
c) Ilustríssimo Senhor.
d) Vossa Eminência.
e) Sua Eminência.

MATEMÁTICA

21. Em uma agência bancária trabalham 40 homens e 25 mulheres. Se, do total de homens, 80% 
não são fumantes e, do total de mulheres, 12% são fumantes, então o número de funcionários 
dessa agência que são homens ou fumantes é
a) 42
b) 43
c) 45
d) 48
e) 49

22. Uma geladeira é vendida à vista por R$ 1.000,00 ou em duas parcelas, sendo a primeira como 
uma entrada de R$ 200,00 e a segunda, dois meses após, no valor de R$ 880,00. Qual a taxa 
mensal de juros simples utilizada?
a) 6%
b) 5%
c) 4%
d) 3%
e) 2%

23. Um capital  foi  aplicado a juro simples e,  ao completar  um período de 1 ano e 4 meses, 
produziu um montante equivalente a 7/5 de seu valor. A taxa mensal dessa aplicação foi de
a) 2%
b) 2,2%
c) 2,5%
d) 2,6%
e) 2,8%

24. Uma pessoa abriu uma caderneta de poupança com um depósito inicial de R$ 120,00 e, a 
partir dessa data, fez depósitos mensais nessa conta em cada mês depositando R$ 12,00 a mais 
do que no mês anterior. Ao efetuar o 19º depósito, o total depositado era de
a) R$ 3.946,00
b) R$ 4.059,00
c) R$ 4.118,00
d) R$ 4.277,00
e) R$ 4.332,00

25. Um projeto de investimento com horizonte temporal de dois anos apresenta uma taxa interna 
de retorno de 10% ao ano. As entradas líquidas de caixa no final do primeiro ano estão estimadas 
em R$ 275.000,00 e, no final do segundo, em R$ 242.000,00. O desembolso inicial (data 0) do 
projeto é (em R$) igual a



a) 517.000,00
b) 492.000,00
c) 470.000,00
d) 450.000,00
e) 425.000,00

26. Uma empresa, com problemas de liquidez, encaminhou ao Banco XDS títulos que totalizavam
R$ 20.000,00, com vencimento para 27 dias a partir da data da negociação, e a operação foi 
fechada  com  uma  taxa  de  desconto  comercial  simples  de  16%  a.m.  (considerando  o  ano 
comercial). O valor liberado, em reais, foi mais próximo de
a) 22.880,00
b) 22.222,00
c) 19.881,00
d) 17.120,00
e) 16.444,00

27. Uma empresa desconta um título de valor nominal R$ 20.000,00 e vencimento em 28 de 
dezembro em um banco que adota o desconto comercial simples de taxa 4,5% ao mês. Se a 
antecipação ocorre no dia 10 do mesmo mês, o valor creditado na conta da empresa é igual a
a) R$ 19.100,00
b) R$ 19.280,00
c) R$ 19.460,00
d) R$ 19.540,00
e) R$ 19.620,00

28. Um empréstimo de R$ 10.000,00 foi contratado para ser pago em 10 prestações mensais 
iguais, vencendo a primeira no prazo de 30 dias, à taxa de juros compostos de 3% ao mês. O 
saldo devedor no primeiro mês, após o pagamento da primeira prestação, considerando o Sistema 
de Amortização Francês e que, para a taxa de juros compostos de 3% ao período, o Fator de 
Recuperação de Capital (10 períodos) é igual a 0,1172, é de:
a) R$ 10.300,00
b) R$ 9.300,00
c) R$ 9.172,00
d) R$ 9.128,00
e) R$ 9.000,00

29. Pesquisadores  descobriram que  o  uso  do fundo preto  nas  páginas de busca da internet 
produz um consumo menor de energia em relação à tela branca. Se todas as buscas fossem 
feitas com tela preta, a economia total em um tempo médio de 10 segundos seria equivalente à 
energia gasta por 77 milhões de geladeiras ligadas ininterruptamente durante 1 hora.  Nessas 
condições, a economia total em um tempo médio de buscas de 30 minutos seria equivalente à 
energia gasta por essas geladeiras ligadas ininterruptamente durante
a) 2 dias e meio
b) 3 dias
c) 5 dias
d) 7 dias e meio
e) 8 dias

30.  Em três meses, certa empresa fez 2.670 conversões  de veículos para o uso de GNV (Gás 
Natural Veicular). O número de conversões realizadas no segundo mês superou em 210 o número 
de conversões realizadas no primeiro mês. No terceiro mês, foram feitas 90 conversões a menos 
que no segundo mês. Quantas conversões essa empresa realizou no primeiro mês?



a) 990
b) 900
c) 870
d) 810
e) 780

RACIOCÍNIO LÓGICO

31. Seis pessoas, entre elas Marcos, irão se sentar ao redor de uma mesa circular, nas posições 
indicadas pelas letras do esquema abaixo.  Nesse esquema, dizemos que a posição A está à 
frente da posição D, a posição B está entre as posições A e C e a posição E está à esquerda da 
posição F. 
Sabe-se que:
- Pedro não se sentará à frente de Bruno.
- Bruno ficará à esquerda de André e à direita de Sérgio.
- Luís irá se sentar à frente de Sérgio.

Nessas condições, é correto afirmar que
a) Pedro ficará sentado à esquerda de Luís.
b) Luís se sentará entre André e Marcos.
c) Bruno ficará à frente de Luís.
d) Pedro estará sentado à frente de Marcos.
e) Marcos se sentará entre Pedro e Sérgio.

32. O setor de fiscalização da secretaria de meio ambiente de um município é composto por seis 
fiscais, sendo três biólogos e três agrônomos. Para cada fiscalização, é designada uma equipe de 
quatro fiscais, sendo dois biólogos e dois agrônomos. São dadas a seguir as equipes para as três 
próximas fiscalizações que serão realizadas. Sabendo que Pedro é biólogo, é correto afirmar que,
necessariamente, 
a) Valéria é agrônoma.
b) Tânia é bióloga.
c) Rafael é agrônomo.
d) Celina é bióloga.
e) Murilo é agrônomo.

33. São dadas as seguintes proposições:
- Se Jaime trabalha no Tribunal de Contas, então ele é eficiente.
- Se Jaime não trabalha no Tribunal de Contas, então ele não é eficiente.
- Não é verdade que Jaime trabalha no Tribunal de Contas e não é eficiente.
- Jaime é eficiente ou não trabalha no Tribunal de Contas.

É correto afirmar que são logicamente equivalentes as proposições de números:
a) 2 e 4
b) 2 e 3
c) 2, 3 e 4
d) 1, 2 e 3
e) 1, 3 e 4.

34. Um funcionário de uma seção da Procuradoria da Justiça foi incumbido de colocar, nas cinco 
prateleiras de um armário, cinco tipos de documentos,  distintos entre si.  Para tal,  recebeu as 
seguintes instruções:



- Em cada prateleira deverá ficar apenas um tipo de documento;
- Os processos a serem examinados deverão ficar em uma prateleira que fica acima da dos 
impressos em branco e imediatamente abaixo da dos relatórios técnicos;
-  Os  registros  financeiros  deverão  ficar  em  uma  prateleira  acima  da  de  correspondências 
recebidas que, por sua vez, deverão ficar na prateleira imediatamente abaixo da dos processos a 
serem encaminhados.

Se ele cumprir todas as instruções recebidas, então, na prateleira mais alta deverão ficar:
a) os processos a serem encaminhados.
b) as correspondências recebidas.
c) os registros financeiros.
d) os relatórios técnicos
e) os impressos em branco.

35. Teófilo foi a um caixa eletrônico retirar algum dinheiro e, no instante que foi digitar sua senha, 
não consegui lembrar-se de todos os quatro números que a compunham. Ocorreu-lhe então que 
sua senha não tinha algarismos repetidos, começava com o algarismo 8 e formava um número 
par. Quantas senhas poderiam ser obtidas a partir do que Teófilo lembrou?
a) 224
b) 210
c) 168
d) 144
e) 96

ATUALIDADES

36. A atual presidenta do Brasil, Dilma Roussef, teve participação ativa na luta contra a ditadura 
militar, sua atuação se deu:
a) na presidência do sindicato dos economistas;
b) na presidência da UNE;
c) como deputada do MDB;
d) na luta armada;
e) como funcionária da Petrobrás.

37. A elevada carga tributária gera redução dos recursos do setor privado, encarece produtos e 
compromete a competitividade do pais. Entre os países emergentes o BRASIL tem a maior carga 
tributária, que corresponde a:
a) 12% do PIB;
b) 25% do PIB;
c) 51% do PIB;
d) 37% do PIB;
e) 40% do PIB.

38.  O IDH de 2010 trouxe uma surpresa desagradável  para o BRASIL,  o pais  deixou o  alto 
desenvolvimento,  passando  para  o  campo  do  médio  desenvolvimento.  Essa  queda  pode  ser 
atribuída ao seguinte fator: 
a) renda per capita;
b) expectativa de vida;
c) saneamento básico;
d) urbanização;
e) educação.



39. A vinda de empreendedores estrangeiros para o Brasil pode ser explicada pelo potencial de 
consumo da nossa população. Hoje o consumo das famílias brasileiras representa:
a) 10% do PIB;
b) 20% do PIB;
c) 35 % do PIB;
d) 45% do PIB;
e) 60% do PIB.

40. Cerca de 4.300 dos 5.563 municípios brasileiros não arrecadam impostos, sua sobrevivência 
depende  em  grande  parte  do  fundo  de  participação  dos  municípios  (FPM).  O  critério  para 
distribuição se baseia:
a) no cadastro do SUS;
b) no cadastro do bolsa – família;
c) no tamanho da população;
d) no PIB das cidades;
e) na representação parlamentar da cidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

INFORMÁTICA

41.  Analise as afirmativas abaixo,  considerando o MSOffice 2003 e BrOffice.org 3.0 em suas 
versões em português e configurações originais.
I. o Word tem o comando Área de Transferência do Office, no Writer o comando é inexistente;
II. o Word tem o recurso WordArt, já no Writer é chamado Fontwork;
III. posso inserir tabela no Word através do Menu Inserir, comando Tabela, semelhante ao Writer;
IV. o Word tem o comando Fonte, já no Writer o comando é Caractere, ambos no Menu Formatar.

É correto o que consta apenas em:
a) I, III e IV
b) I e IV
c) II e IV
d) I, II e IV
e) II, III e IV

42. Considerando  o  BrOffice.org  Writer  3.0  configuração  padrão,  para  utilizar  o  comando 
Cabeçalho vou ao Menu:
a) Formatar;
b) Exibir;
c) Inserir;
d) Editar;
e) Arquivo

43. Considere o BrOffice Writer.org 3.0, selecionei todo o seu conteúdo pelas teclas de atalho 
______ , fui ao menu ___________ e marquei o comando ____________ , para poder configurar 
margens (superior e inferior, esquerda e direita), após salvei alteração usando a combinação das 
teclas _____ e por ultimo sai do programa usando as teclas de atalho_________.

Marque a opção que corresponde a todas alternativas verdadeiras respectivamente:



a) ctrl + t, formatar, página, ctrl + s e ctrl + q
b) ctrl + a, formatar, página, ctrl + s e ctrl + q
c) ctrl + a, arquivo, configurar página, ctrl + s e ctrl + q
d) ctrl + t, arquivo, configurar página, shift + f12 e alt + f4
e) ctrl + a, arquivo, página, ctrl + s e ctrl + w

44. Considere  o  MS-Office  2003  e  BrOffice.org  3.0  em  suas  versões  em  português  e 
configurações originais. Comparando-se o Excel e o Calc, respectivamente.
Conforme mostra a imagem ilustrativa a seguir, analisando e percebendo que somente a célula C1 
esta  selecionada,  se  o  usuário  dos  respectivos  aplicativos  parar  o  mouse  na  alça  de 
preenchimento e arrastar até a célula F1, logo, F1 vai exibir:

a) 3 e 6
b) 3 e 3
c) 6 e 3
d) 6 e 6
e) 3 e 7

45. Uma planilha, Excel ou Calc, apresenta a seguinte imagem:

Observe que a célula D1 esta selecionada,  se o usuário pressionar a combinação das teclas 
CTRL + C e após clicar em D3 e pressionar CTRL + V, a célula D3 vai exibir:
a) 7,5
b) 4
c) 3
d) 15
e) 5

46. Dadas as seguintes declarações:
I. para que eu possa acessar meu e-mail pessoal usando programas gerenciadores de e-mail, 
devo realizar algumas configurações, uma delas é configurar o protocolo de envio e recebimento,
respectivamente SMTP e POP;
II. o protocolo DHCP é responsável por descarregar o conteúdo do servidor no computador do 
usuário, realizando a transferência da página de internet para que o usuário possa navegar;
III. o protocolo responsável por transferir arquivos de um computador a outro é o FTP;
IV. o ícone do cadeado juntamente com o protocolo HTML informa que o site é seguro.

É correto o que consta apenas em:



a) I e III;
b) I, II e III;
c) I, III e IV;
d) III e IV;
e) II, III e IV

47.  No Microsoft Windows a interface gráfica confundese com o Sistema Operacional. No Linux 
pode-se escolher a interface gráfica que vai gerenciar janelas do sistema. Qual das alternativas 
abaixo corresponde a uma interface parecida com o Windows, usada em diversas distribuições 
Linux:
a) LILO;
b) PCI;
c) OPERA;
d) KDE;
e) NETSCAPE.

48.  Considere a seguinte configuração de um computador: Core 2 Duo, 120GB de disco rígido, 
4GB de RAM e Webcam. 
Assinale a opção correta:
a) o chipset tem memória de armazenamento de 4GB;
b) a Webcam é um dispositivo ou periférico de entrada e saída;
c) a memória principal corresponde a 120GB;
d) a memória secundária corresponde a 4GB;
e) a memória de massa corresponde a 120GB.

49. Em relação ao BrOffice.org 3.0 e o Microsoft  Office 2003, analise as afirmativas abaixo e 
marque a opção incorreta:
a) o BrOffice.org Impress tem por padrão a extensão .odp, enquanto que o Microsoft Power Point 
tem por extensão padrão .ppt;
b) o BrOffice.org Impress tem um comando chamado Exportar como PDF, inexistente no Microsoft 
Power Point;
c) no menu Inserir do BrOffice Impress tem o comando chamado Duplicar Slide, semelhante ao 
Microsoft Power Point; 
d)  no  menu Editar  do  BrOffice  Impress  tem o  comando chamado Localizar  e  Substituir,  que 
também poderá ser acessado pela combinação das teclas CTRL + F, semelhante ao Microsoft 
Power Point; 
e) o atalho CTRL + N no Impress e semelhante ao Ctrl + O no Power Point.

50. Analise a seguinte afirmação. Normalmente são enviados por e-mail forjando identidades de 
sites considerados confiáveis, tais como, sites bancários, compras online e etc. É considerado um 
golpe on-line, usam spams, websites falsos, mensagens instantâneas e de e-mail para fazer com 
que as pessoas revelem informações sigilosas, como números de contas bancárias e de cartões 
de crédito, estamos falando de:
a) phishing;
b) worm;
c) spammers;
d) spywares;
e) firewall.



CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

51. Não é competência do CMN:
a) Adaptar o volume dos meios de pagamentos às reais necessidades da economia nacional e 
seu processo de desenvolvimento;
b)  Regular  o  valor  interno da moeda,  prevenindo  ou corrigindo quando necessário  os  surtos 
inflacionários ou deflacionários, de origem interna e externa, as depressões econômicas e outros 
desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais;
c) Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras;
d) Determinar a aplicação dos recursos das instituições financeiras públicas ou privadas, tendo em 
vista  propiciar,  nas  diferentes  regiões  do  País,  condições  favoráveis  ao  desenvolvimento 
harmônico da economia nacional;
e) Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, de forma a tornar 
mais eficiente o sistema de pagamento e de mobilização de recursos.

52. A respeito do BACEN julgue as afirmativa e marque a opção correta:
I. O BACEN é uma autoridade monetária e principal executor das políticas do CMN;
II.  É  por  meio  do  BACEN,  que  o  Governo  Federal  intervém  diretamente  na  Economia  e 
Indiretamente no SFN;
III. O BACEN funciona como secretaria executiva do CMN

a) C – C – C
b) C – E – C
c) E – C – E
d) C – C – E
e) E – E – C

53. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro (CRSFN),  criado pelo decreto 91.152 de 
15/03/1985 é um órgão colegiado,  de segundo grau,  integrante da estrutura do Ministério  da 
Fazenda, conforme disposto na Lei n° 9.069, de 29/6/95, e cuja Secretaria – Executiva funciona 
no Edifício Sede do Banco Central do Brasil, em Brasília, sua composição apresenta os seguintes 
membros:
a) Um representante do Ministério da fazenda (na qualidade de presidente)
Um representante do BCEN
Um representante do SECEX
Um representante da CVM
Quatro representantes das Entidades de Classe
b) Um representante do Ministério da fazenda (na qualidade de presidente)
Um representante do BACEN
Um representante do SUSEP
Um representante da CVM
Quatro representantes das Entidades de Classe
c) Dois representantes do Ministério da fazenda (um dos dois fica na qualidade de presidente)
Um representante do BACEN
Um representante da CVM
Quatro representantes das Entidades de Classe
d) Dois representantes do Ministério da fazenda (um dos dois fica na qualidade de presidente)
Um representante do BACEN
Um representante do Ministério da Fazenda



Um representante da CVM
Três representantes das Entidades de Classe
e) Um representante do Ministério da fazenda (na qualidade de presidente)
Um representante do BACEN
Um representante do Banco do Brasil
Um representante da CVM
Quatro representantes das Entidades de Classe

54. Marque a opção que apresente uma operação acessória dos Bancos Comerciais.
a) Emissão de CDB
b) Serviços Ligados ao Câmbio
c) Recebimento de Tributos
d) Operações de Câmbio
e) Cobrança Simples

55. Sobre as Agências de Fomento marque a alternativa falsa:
a) Devem ser constituídas sob a forma de S/A de Capital Fechado;
b) Devem estar sob o controle da Unidade da Federação;
c) Cada Unidade da Federação só pode ter uma Agência de Fomento;
d) Não podem captar recursos junto ao público;
e) Devem ter participações societárias em outras instituições financeiras.

56. Nas operações de arrendamento mercantil financeiro o prazo mínimo para a operação de um 
bem com vida útil de até 5 anos é de:
a) 90 dias
b) 12 meses
c) 24 meses
d) 36 meses
e) 48 meses

57. Marque a opção abaixo que não apresenta um membro da composição do Conselho Nacional 
de Seguros Privados:
a) Um representante do Ministério da Justiça
b) Um representante do BACEN
c) Um representante da CVM
d) Um representante do PREVIC
e) Um representante no Ministério da Fazenda

58. Marque a opção correta quanto ao valor de cobertura FGC.
a) R$ 20.000,00 por pessoa e por instituição financeira
b) R$ 60.000,00 por pessoa e por instituição financeira
c) R$ 70.000,00 para cada titular de conta conjunta, se for cônjuge.
d) R$ 70.000,00 para cada titular de conta conjunta sem vínculo conjugal ou dependência de IR.
e) R$ 90.000,00 por pessoa e instituição financeira.

59. O CDB Rural é um título de captação específica das seguintes instituições:
a) Bancos de Investimento e de Desenvolvimento;
b) Bancos de Desenvolvimento e Agências de Fomento
c) Câmbio e Bancos Múltiplus com Carteira Comercial
d) Sociedade de Arrendamento Mercantil e Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.
e) Bancos Comerciais e Bancos Múltiplos com Carteira Comercial.



60. As operações de Split (desdobamento), representam: 
a)  Distribuição  gratuita  de  novas  ações,  em que  não  ocorre  o  aumento  de  capital  social  de 
empresa;
b) Distribuição gratuita de novas ações, em que ocorre o aumento de capital social da empresa.
c) Direito de Subscrever novas ações ou vender esse direito no mercado.
d) É a distribuição gratuita de novas Debêntures conversíveis que não aumentam o capital social.
e) São operações de compra e venda no mesmo dia do mesmo título negociado.

61. A  instrução  dada  por  um  cliente  a  uma  corretora  para  realização  de  operações  na 
BM&FBOVESPA é denominada "ordem". A Ordem em que o investidor determina o preço mínimo 
pela qual a ordem deve ser executada, e em uma alta de preços ocorrer um negócio a preço igual 
ou maior que o determinado, é:
a) Ordem a Mercado
b) Ordem Limitada
c) Ordem Administrada
d) Ordem On-Stop de Venda
e) Ordem On-Stop de Compra

62. No mercado de seguros a expressão "Endosso" significa:
a) Documento emitido pela empresa formalizando a aceitação da cobertura solicitada;
b) Documento que configura qualquer alteração no contrato, realizado de comum acordo entre a 
seguradora e o segurado; 
c) Transferência do direito de receber o seguro;
d) Risco existente nos contratos de seguros;
e) Perda do direito ao seguro contratado

63. A entrega de bem móvel ao credor como garantia de pagamento da dívida, em uma operação 
de empréstimos, caracteriza um(a):
a) Caução
b) Aval
c) Penhor
d) Fiança
e) Hipoteca

64. O prazo para apresentação de cheque da mesma praça é o de:
a) 30 dias
b) 60 dias
c) 180 dias
d) 210 dias
e) 240 dias

65. Na garantia real por Penhor deve ser utilizado qual título rural?
a) Nota de Crédito Rural
b) Cédula Rural Pignoratícia
c) Cédula Rural Hipotecária
d) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
e) Duplicata Rural



66. Os créditos do PRONAF podem ser concedidos de forma individual ou coletiva e os prazos 
para reembolso nos casos de créditos de custeio agrícola são de:
a) 1 ano
b) 2 anos
c) 3 anos
d) 4 anos
e) 5 anos

67. Marque a opção que apresenta uma instituição financeira monetária:
a) Caixa Econômica Federal
b) Banco de Investimento
c) Banco de Desenvolvimento
d) Sociedade de Crédito Imobiliário
e) Sociedades de Fomento Mercantil

68. Marque a opção correta que apresente um Instrumento de Política Monetária.
a) Aumento da Taxa de Juros
b) Emissão de Dinheiro
c) Open Market
d) Redução do Crédito Rural
e) Indicação de Viés de Alta ou de Baixa

69. Conforme regulamentação vigente serviços essenciais são:
a) Aqueles que podem ser cobrados desde que explicitados ao cliente ou usuário as condições de 
uso e forma de pagamento.
b) São aqueles que não pode ser cobrados
c) Aqueles cuja legislação e regulamentação específica definem as tarifas e as condições em que 
aplicáveis. 
d) Aqueles relacionados a operações de crédito e de arrendamento mercantil.
e) Aqueles relativos aos serviços de FGTS, PIS e PASEP.

70. Com  relação  à  legislação  em  vigor  aplicável  a  circulação,  endosso  e  compensação  de 
cheques, assinale a opção correta.
a) São proibidos a emissão, o pagamento e a compensação de cheque de valor superior a cem 
reais sem a identificação do beneficiário.  
b) O endosso apenas é válido caso seja lançado no próprio cheque.
c) Comete fraude o portador que, ao receber cheque por endosso em branco, completa-o com o 
nome de outra pessoa.
d) É nulo o endosso lançado em cheque posteriormente ao protesto, não produzindo efeitos de 
qualquer natureza.
e)  Os  serviços  de  compensação  de  cheques  e  outros  papéis  são  executados  pelo  BACEN, 
segundo normas editadas pelo CMN.

ATENDIMENTO

71. No atendimento presencial a um cliente irritado com algum aspecto do serviço, o funcionário 
deve 
a) instruir o cliente sobre a forma de comportamento adequada.
b) mostrar uma postura de atenção e disponibilidade.
c) encaminhar o cliente a seu superior imediato.



d) chamar o serviço de segurança.
e) recusar-se a prestar atendimento até que o cliente se acalme.

72. De acordo com a Lei do Idoso, os idosos devem ter atendimento preferencial em quaisquer 
serviços. Nesse caso, incluem-se nesta categoria aquelas pessoas com
a) idade igual ou superior a 40 anos.
b) idade igual ou superior a 50 anos.
c) idade igual ou superior a 60 anos.
d) idade igual ou superior a 35 anos, se portador de deficiência.
e) qualquer idade, se for aposentado.

73. Ao realizar qualquer tipo de atendimento ao público em geral, deve-se
a) usar um tom de voz incisivo, mais alto que o normal.
b) utilizar sempre termos técnicos.
c) manter uma postura distante e objetiva.
d) tratar com urbanidade os usuários.
e) interromper o interlocutor quando já tiver elementos suficientes para a resposta.

74. Durante o atendimento presencial a um usuário, um Agente de Apoio Administrativo recebe um 
telefonema de outro usuário, pedindo informações sobre determinado serviço e, simultaneamente, 
toca seu aparelho celular. Neste caso, o Agente de Apoio Administrativo deve
a)  desligar  seu  aparelho  celular,  anotar  o  número  do  telefone  do  usuário  e,  na  primeira 
oportunidade entrar em contato com ele, e continuar o atendimento presencial. 
b) interromper o atendimento presencial, atender à sua ligação particular e, caso a ligação do 
outro usuário ainda permaneça, pedir que ele entre em contato mais tarde.
c)  priorizar o atendimento do celular,  uma vez que observou,  pelo número mostrado no visor, 
tratar-se de uma pessoa que não vê há muito tempo.
d) pedir ao usuário que solicitou a informação pelo telefone para aguardar "um momento" na linha 
e, após atender o celular, continuar o atendimento presencial.
e) solicitar ao usuário, ao qual fazia o atendimento presencial, que procure outro Agente de Apoio 
Administrativo para atendê-lo.

75. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor,  o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e 
adequadamente sobre: 
I. preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II. montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III. acréscimos legalmente previstos;
IV. número e periodicidade das prestações;
V. soma total a pagar, com e sem financiamento

Julgue os itens a marque a opção correta:
a) Estão corretas as opções I, II e IV;
b) Estão corretas as opções I, II, III e V;
c) Estão corretas as opções II, III, IV e V;
d) Todas estão corretas;
e) Todas estão erradas.

76. O produto não é considerado defeituoso quando:
a) Sua apresentação não agradar ao cliente
b) Outro de melhor qualidade for colocado no mercado
c) Uso e riscos que razoavelmente dele se esperam



d) A época em que foi colocado em circulação
e) Quando o defeito for causado pelo revendedor

77. É  proibida  toda  publicidade  enganosa  ou  abusiva,  nessas  condições,  identificamos  as 
informações consideradas de publicidade abusiva, exceto: 
a) capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza
b) a que incite à violência,
c) explore o medo ou a superstição
d) se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança,
e) desrespeita valores ambientais

78. A característica que deve ser considerada pelo Marketing de Serviço, caracterizada por estar 
relacionada  com  o  fato  de  que  os  serviços  não  podem  ser  guardados  ou  estocados.  Em 
conseqüência, a capacidade de serviços não utilizada não pode ser recuperada, é a de:
a) Inseparabilidade
b) Intangibilidade
c) Perecibilidade
d) Heterogeneidade
e) Variabilidade

79. De  acordo  com  decreto  6.523  de  2008,  é  obrigatória  a  manutenção  da  gravação  das 
chamadas efetuadas para o SAC, pelo prazo mínimo de:
a) 5 dias úteis
b) 7 dias
c) 15 dias
d) 30 dias
e) 90 dias

80. Ainda sobre o Decreto 6.523. O registro eletrônico do atendimento será mantido à disposição 
do consumidor e do órgão ou entidade fiscalizadora após a solução da demanda por um período 
mínimo de:
a) 1 ano
b) 2 anos
c) 3 anos
d) 4 anos
e) 5 anos



GABARITO

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

01. C
Comentários: Erros de compreensão textual:
a) a Literatura não preserva sua função essencial.
b) não há relação entre poder e a relevância da Literatura.
d) a Literatura não é uma compensação para homens frustrados.
e) o texto não comenta que o escritor é cúmplice dos poderosos.

02. D
Comentários: Na terceira assertiva, não há indicação no texto de que o autor se consola com a 
alta literatura que é feita hoje, mas sim sobre a importância da diferença do modo de se fazer 
ficção.

03. B
Comentários:  Uma questão  de  recorrência  textual,  pois  em todo o  segundo  parágrafo  há  a 
defesa da tese de que ambos possuíam relevância no século em que viveram.

04. E
Comentários: Erros de semântica:
a) "alternativa menor" é diferente de "leque de opções";
b) "não só" possui valor de acréscimo, "apenas" restringe o sentido;
c) "na forma de ficção" seria com a estrutura da ficção, já "de modo fictício" de maneira fantasiosa;
d) "compensação" e "vantagem" são palavras diferentes.

05. C
Comentários: Erros de reescritura:
a) A expressão "ainda hoje" traz uma idéia de continuidade, diferente das frases originais.
b) Pelas orações, não é apenas a literatura que participa da ação política.
d) A literatura não é instrumento ou cúmplice da política, do poder e da história.
e) A literatura não é instrumento ou cúmplice da política, do poder e da história.

06. D
Comentários: Erros na compreensão textual:
a) Em nenhum momento do texto, essa afirmação foi feita.
b) Não há uma crítica, no texto, a falta de policiamento.
c) Na verdade, há informações de especialistas.
e) O consumo de drogas é o motivo do roubo, e não a causa.

07. E
Comentários:  A locução prepositiva "apesar de" possui uma idéia de concessão, ou seja, um 
valor de ressalva, reserva, exceção.

08. A
Comentários:  A frase na voz  ativa  teria  a  forma:  "As pessoas costumam negligenciar  esses 
cuidados."



09. C
Comentários: O verbo "recorrer" é transitivo indireto, tal qual o verbo "acontecer".

10. D
Comentários: Na opção, todas as palavras são paroxítonas terminadas por ditongo.

11. B
Comentários: A expressão "à mão armada" é uma locução prepositiva; "às ordens do bandido", o 
acento grave é usado em respeito à regência do verbo "obedecer"; "a qualquer tipo de agressão" 
é uma expressão indefinida, logo não há o acento grave.

12. A
Comentários: No contexto sugerido, a palavra "tacha" deveria ser escrita "taxa".

13. A
Comentários: O uso do travessão explica o que foi anteriormente mencionado, com a função de 
confirmar as razões para o porte de arma.

14. E
Comentários: As duas ideias estão ligadas ao motivo de se adquirir uma arma: "efeito preventivo" 
(anterior) = causa; "criar um grau de dificuldade" (posterior) = consequência.

15. E
Comentários: A forma verbal "entregar" adaptada com o pronome oblíquo, perde o "r": entregá-lo. 
Já a forma "escolhem", com o som nasal "m", adapta-se: escolhem-nas.

16. B
Comentários: O Futuro do Pretérito indica uma ação provável e condicional.

17. D
Comentários:  A forma verbal destacada "haja" está no presente do subjuntivo, assim a forma 
"pareça".

18. E
Comentários: O verbo "lidar" é transitivo indireto (prep. "com"), tal qual o verbo "reagir" (prep."a").

19. C
Comentários: Erro da questão: (...) o uso de armas pode ser perigoso (...).

20. B
Comentários: Quando nos dirigimos diretamente à pessoa, usamos VOSSA seguido do pronome 
de tratamento; quando nos referimos a ela indiretamente usamos SUA, seguido do pronome de 
tratamento.

MATEMÁTICA

21. B
Comentários:  Mulheres  fumantes  igual  a  12%  de  25  =  0,12x25  =  3,  Logo  o  número  de 
funcionários dessa agência que são homens ou fumantes é 40 + 3 = 43.



22. B
Comentários: Como existe uma entrada de R$ 200,00 logo o valor financiado que é o capital é 
igual a 1000 – 200 = 800, daí temos que:
Capital = R$ 800,00
Tempo = 2 meses
Montante = R$ 880,00
Taxa = ?
Juros = 880,00 – 800,00 = 80

23. C
Comentários: Como a questão não nos deu um valor par ao capital, podemos atribuir um valor 
para efeito de cálculo um valor conveniente é 500, pois o montante é igual a 7/5, então vamos lá.
C = 500
T = 1 ano e 4 meses = 16 meses
i = ?
M = 7/5 x 500 = 700
J = 700 – 500 = 200

24. E
Comentários: Temos uma progressão aritmética:
a1 = 120
r = 12
n = 19
an = a1 + (n-1)r
a19 = 120 + 18x12
a19 = 120 + 216
a19 = 336

25. D
Comentários: Sendo a TIR = 10%a.a., e tendo o fluxo de caixa abaixo,



Devemos ter a entrada ou desembolso (data 0) igual as saídas ou entradas (data 1 e data 2),  
colocando todos os valores na data 1, obtemos:

26. D
Comentários: N = 20000
i = 16%a.m

27. C
Comentários: N = 20000

28. D
Comentários: SD = 10.000,00
N = 10
i = 3% a.m
P = AxFRC
P = 10000x0,1172
P = 1172



J1 = 10000x0,03 = 300
A1=1172 – 300 = 872

29. D
Comentários: Temos uma regra de três simples:

30. E
Comentários: 1° mês = x
2° mês = y
3° mês = z
(I) x + y + z = 2670
(II) y = x + 210
(III) z = y – 90
Substituindo (II) e (III) em (I), obtemos:
x + x + 210 + x + 210 – 90 = 2670
3x = 2670 – 330
3x = 2340

RACIOCÍNIO LÓGICO

31. B
Comentários: Colocando Sérgio na posição A, obrigatoriamente Luis terá que ficar na posição D, 
pois ele está a frente de Sérgio; Como Bruno ficará a direita de Sérgio então ele ficará na posição 
B e consequentemente André ficará na posição C;
Restando apenas as posições E e F e sabendo que Pedro não se sentará à frente de Bruno, 
restará apenas a posição F para Pedro e logicamente Marcos ficará na posição E.

32. A
Comentários:  Como Pedro é biólogo, tem-se que ou Tânia, ou Valéria, ou Murilo são biólogos 
pois estão na EQUIPE 2; Suponha que Murilo seja biólogo. Nesse caso, Tânia e Valéria seriam 
agrônomas (EQUIPE 2);
Na EQUIPE 1 teremos que ou Rafael ou Celina será biólogo. Repare que qualquer uma dessas 
duas últimas hipóteses pode ocorrer, pois teríamos necessariamente na EQUIPE 3 dois biólogos, 
ou Rafael ou Celina, e Murilo e dois agrônomos, ou Rafael ou Celina, e Tânia. Como não há 
contradição entre os dados, a suposição inicial procede, ou seja, Murilo é, de fato, biólogo e sua 
conclusão imediata também é verdadeira: Valéria é agrônoma.



33. E
Comentários: Sejam as proposições:
p: Jaime trabalha no Tribunal de Contas.
q: Jaime é eficiente.
Simbolizando as proposições dadas temos:

34. C
Comentários: Os processos a serem examinados deverão ficar em uma prateleira que fica acima 
da dos impressos em branco (por enquanto prateleira mais baixa) e imediatamente abaixo da dos 
relatórios técnicos (por enquanto prateleira mais alta); Os registros financeiros deverão ficar em 
uma prateleira  acima da  de  correspondências  recebidas  que,  por  sua  vez,  deverão  ficar  na 
prateleira imediatamente abaixo da dos processos a serem encaminhados. Concluímos, a partir 
do confronto das informações, que a única ordem possível é: Relatórios; financeiros; Relatórios 
técnicos;  Processos  a  serem  encaminhados;  Correspondências  recebidas  e  Impressos  em 
branco. Portanto, na prateleira mais alta teremos: Relatórios Financeiros.

35. A
Comentários:  Como a senha tem 4 algarismos distintos,  inicia  pelo algarismo 8 e forma um 
número par, temos que: O algarismo da unidade de milhar tem que ser o oito, portanto uma única 
possibilidade; A senha forma um número par,  com isso ela tem como algarismo das unidades 
simples  um  algarismo  par.  Em  tese  seriam  5  possibilidades,  mas  como  essa  senha  só  tem 
algarismos distintos e já começou com o algarismo 8 que é par, então nas unidades simples são 
apenas quatro possibilidades. Pelo fato de a senha ser composta apenas por algarismos distintos, 
para as unidades de centena e dezena serão respectivamente oito e sete possibilidades. 
Logo: 1x8x7x4 = 224.

ATUALIDADES

36. D
Comentários:  A atual  presidenta  Dilma Roussef  participou  da  luta  armada contra  a  ditadura 
militar.

37. D
Comentários: A carga tributaria no Brasil gira em torno de 35% até 37% do PIB.



38. E
Comentários:  Foi o campo educação que puxou nosso idh para baixo, pois a ONU passou a 
utilizar como indicador o tempo de permanencia na escola, em anos. O tempo brasileiro é metade 
do tempo dos países da OCDE, TEMPO DE REFERENCIA PARA A ONU.

39. E
Comentários:  O consumo das familias representa 60% do PIB, por isso o Brasil é tão atraente 
para investimento estrangeiros.

40. C
Comentários:  O critério para o recebimento de verbas do FPM é o tamanho da população de 
cada Município.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

INFORMÁTICA

41. D
Comentários: I – Certo
Área de Transferência do Office é um recurso do pacote Microsoft Office, que tem por objetivo 
carregar um painel e a partir desse momento mostrar até 24 elementos copiados ou recortados.
II – Certo

WORDART



FONTWORK

III – Errado
No Word você coloca tabela pelo Menu Tabela, comando Inserir, Tabela.
No Writer  posso fazer igual ao Word,  também faço pelo Menu Inserir,  comando Tabela e até 
mesmo pelo o atalho CTRL + F12
IV – Certo
No Word tem o comando formatar Fonte, no Writer é chamado Caractere

42. C
Comentários:  No Word acesso Cabeçalho e rodapé em apenas um comando e seu menu é 
Exibir, no Writer Cabeçalho é um comando e Rodapé é outro e o menu é Inserir.

43. B
Comentários: Nessa opção vou comentar fazendo uma pequena comparação entre o Writer e o 
Word.
WRITER → ctrl + a (Selecionar Tudo), menu Formatar, Página, ctrl + s (Salvar) e ctrl + q (Sair).
WORD → ctrl + a (Abrir), menu Arquivo, Configurar Página, ctrl + s (Sublinhado) e ctrl + q (Alinhar 
à Esquerda).

44. A
Comentários:  No caso do Excel, para que possa ocorrer a seqüência deve-se pressionar pelo 
menos  duas  células,  ou  seja,  para  que  ele  colocasse  na  célula  F1  o  número  6  deveria  ter  
selecionado B1 e C1 e arrastado pela alça, caso contrario ele repete o número, nesse caso o 
número é 3. No caso do Calc, a seqüência ocorre com apenas uma célula selecionada, por isso 
que a célula F1 exibiu o número 6,  agora se eu quiser que o número 3 seja repetido basta 
pressionar e manter pressionada a tecla CTRL e arrastar pela alça do preenchimento.

45. E
Comentários: A célula D1 exibe 4 que é o resultado da função =MÉDIA(A1:C1), ao copiar e colar 
em D3 a função se repete, porem as referencias relativas deverão alterar-se, logo, A1 vira A3 e D1 
vira D3, ou seja =MÉDIA(A3:D3) 

46. A
Comentários: I – Certo
Quando acesso meu e-mail usando gerenciadores de e-mail, devo configurar os protocolos que 



realizam o envio (SMTP) e o recebimento (POP ou POP3) 
II – Errado
HTTP,  seria  o  protocolo  correto.  DHCP  é  responsável  por  designar  endereço  IP  variável 
(dinâmico)
III – Certo
FTP é o protocolo que faz a transferência de arquivos na rede 
IV – Errado
HTTPS, seria o protocolo correto. HTML é linguagem para criação de páginas de internet.

47. D
Comentários: a) Gerenciador de Boot – Linux
b) Barramento usado para conectar placas off-board, exceto placa de vídeo, que atualmente sua 
entrada junto a placa mãe é chamada PCI EXPRESS.
c) Navegador de Internet
e) Navegador de Internet

48. E
Comentários:  a) o chipset é o controlador dos barramentos (vias de comunicação) de toda a 
placa mãe;
b) a Webcam é um dispositivo ou periférico de entrada de dados;
c) memória principal é a memória RAM ou ROM e nesse caso a memória RAM tem 4GB e não  
120GB
d) memória secundária, auxiliar ou de massa são unidades de armazenamento, nesse caso o 
disco rígido.

49. D
Comentários: a) a extensão padrão do Impress é .ODP, enquanto que o Power Point é .PPT
b) Exportar como PDF é apenas do pacote BrOffice, sendo inexistente no MS.Office 2003
c) O comando Duplicar Slide é semelhante no BrOffice Impress e no Microsoft Power Point;
d) no Microsoft Power Point, Localizar é acessado pelo atalho CTRL + L e Substituir pelo atalho 
CTRL + U;
e) No Impress CTRL + N é uma nova apresentação em branco, no Power Point é CTRL + O

50. A
Comentários: b) worm (verme) – um Malware (Malicious Software) Programa Malicioso, que tem 
por  função  apagar,  corromper  e  até  mesmo  desconfigurar  arquivos,  programas  e  o  Sistema 
Operacional, tem por característica própria o auto envio para e-mails cadastrados do usuário, sem 
que o mesmo tenha conhecimento. 
c) spammers – quem envia spam
d) spywares – os famosos programas espiões,  sua função principal  é recolher informações e 
costumes de usuários  e  após transmitem para  entidades externas,  sem que o mesmo tenha 
conhecimento. 
e) firewall – seu objetivo principal é restringir a entrada de um invasor.

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

51. D
Comentários:  O CMN não determina e sim orienta a aplicação dos recursos das instituições 
financeiras  públicas  ou  privadas,  tendo  em  vista  propiciar,  nas  diferentes  regiões  do  País, 
condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional;



52. B
Comentários:  A frase II  estaria  correta com a inversão no final  da mesma, afirmando que o 
Governo Federal intervém diretamente no SFN e indiretamente na Economia.

53. C
Comentários: Com a última alteração esta passou a ser a nova composição do CRFSN.

54. B
Comentários:  Além deste  também são considerados operações acessórias  cheques viagens; 
cobrança; saneamento do meio circulante e fornecimento de troco.

55. E
Comentários:  É  vedado  as  agências  de  fomento  terem  participações  societárias  em  outras 
instituições financeiras.

56. C
Comentários:  Os bens com vida útil  de até 5 anos tem prazo mínimo de 24 meses, os que 
possuem vida útil superior a 5 anos o prazo passa a ser de 36 meses, já o prazo mínimo para o 
operacional é de 90 dias.

57. D
Comentários: O representante da PREVIC não compõe o conselho, os membros que completam 
o conselho são: o Superintendente da SUSEP e um representante do Ministério da Previdência 
Social.

58. C
Comentários:  O valor do FGC é de R$ 70.000,00 por pessoa por instituição e nos casos de 
contas conjuntas é dividido pela quantidade de titulares, exceto quando cônjuges ou dependentes 
econômicos de IR.

59. E
Comentários:  São títulos cuja captação é específica  dos bancos comerciais  e múltiplos  com 
carteira comercial.  Seus prazos são idênticos aos do CDB. A diferença fundamental é que os 
recursos captados por este títulos devem ser obrigatoriamente utilizados para o financiamento da 
comercialização de produtos agropecuários e/ou máquinas e equipamentos agrícolas. 

60. A
Comentários: Essa operação tem por intuito dar maior liquidez aos títulos distribuindo de forma 
gratuita novas ações aos acionistas sem alterar o valor do capital sócia.

61. E
Comentários: A definição está adequada ao gabarito, mas deve-se ter atenção, pois pode induzir 
ao erro e pensar na On-Stop de Venda.

62. B
Comentários:  É a denominação do documento  que configura  qualquer  alteração no contrato 
firmado entre a seguradora e o segurado.

63. C
Comentários: O exemplo desta operação pode ser as operações de penhor realizadas pela CEF, 
onde as pessoas físicas deixam suas jóias e obtem seus empréstimos, penhor da pessoa física.



64. A
Comentários: O prazo para apresentação do cheque de mesma praça é o de 30 dias, já os de 
outra praça é de 60 dias e o prazo de prescrição 180 dias.

65. B
Comentários: Nos casos em que são realizadas garantias somente de penhor são utilizadas as 
Cédulas Rurais Pignoratícias. 

66. C
Comentários: Três anos para o agrícola e de um ano o custeio pecuário e da agro indústria.

67. A
Comentários:  Instituições Financeiras  Monetárias  são aquelas  que captam depósitos a vista, 
sendo  assim criadoras  de  moeda escritural,  neste  caso  só a  CEF estaria  enquadrada  nesta 
condição.

68. C
Comentários:  Open Market - é a compra ou venda de títulos públicos federais, realizada pelo 
BACEN, que tem a responsabilidade de executar a política monetária.

69. B
Comentários: Os serviços essenciais são aqueles que não podem ser cobrados dos correntistas 
pessoas físicas, como exemplo: fornecimento de cartão com a função débito para conta corrente, 
fornecimento de 10 folhas de cheques, por mês e outros.

70. A
Comentários:  É  obrigatório  que  os  cheques  com  valores  superiores  a  cem  reais,  devem 
obrigatoriamente  ser  nominais  para  apresentação  ao  guichê  de caixa  ou  envio  a  câmara de 
compensação.

ATENDIMENTO

71. B
Comentários:  O  comportamento  adequado  a  um  cliente  irritado  é  mostrar  sempre  além  da 
postura de atenção e disponibilidade, deve também mostrar interesse em solucionar a situação 
que criou a insatisfação do cliente.

72. C
Comentários: Conforme a lei nº 10.048 no seu Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os 
idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,  as gestantes, as lactantes e as 
pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.

73. D
Comentários:  A palavra urbanidade utilizada no gabarito D, traz um sentido amplo e adequado 
para  o  comportamento  no  atendimento  ao  público,  o  que  quer  dizer,  atender  com  cortesia, 
presteza, cordialidade, polidez, delicadeza, dentre outras qualidades.

74. A
Comentários:  Durante o atendimento presencial a prioridade é do cliente que está sentado a 
frente  do atendente,  o  telefone celular  particular  não  deve ser  atendido pelo  atendente,  já  o 
telefone do serviço deve ser atendido e comunicado ao cliente ao telefone que será atendido 



futuramente através de ligação a ser realizada a ele. Esta postura mostra a ambos a qualidade e o 
respeito para com ambos. 

75. D
Comentários: Conforme o Código de Defesa do Consumidor no seu Art. 52. No fornecimento de 
produtos  ou  serviços  que  envolva  outorga  de  crédito  ou  concessão  de  financiamento  ao 
consumidor,  o  fornecedor  deverá,  entre  outros  requisitos,  informá-lo  prévia  e  adequadamente 
sobre:
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
Assim sendo, a questão traz todas as exigências da lei, fazendo com que todos os itens estejam 
corretos.

76. B
Comentários: Conforme o Código de Defesa do Consumidor no seu Art. 12 § 2º O produto não é 
considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

77. A
Comentários: Conforme o Código de Defesa do Consumidor no seu Art. 37 no § 2° É abusiva, 
dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore 
o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, 
desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, a afirmativa contida na letra A é uma 
característica da propaganda enganosa.

78. C
Comentários:  Por  não  poder  estocar,  não  tem  como  negociar  futuramente  o  serviço  não 
prestado, como por exemplo, poltrona de avião não ocupada, poltrona de cinema não ocupada, 
quarto de hotel não ocupado também, dentre outros, são exemplos do que não se pode estocar 
diferentemente de um sapato, um celular, um carro e etc.

79. E
Comentários:  A resposta está condizente com o art.  15 § 3o É obrigatória a manutenção da 
gravação das chamadas efetuadas para o SAC, pelo prazo mínimo de noventa dias, durante o 
qual o consumidor poderá requerer acesso ao seu conteúdo.

80. B
Comentários: A resposta está condizente com o art. 15 § 4o O registro eletrônico do atendimento 
será mantido à disposição do consumidor e do órgão ou entidade fiscalizadora por um período 
mínimo de dois anos após a solução da demanda.


