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Texto 1

O Brasil que surge da recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do 
IBGE, é animador como o boletim escolar de um filho estudioso. Dá gosto de ver, mas não se 
pode baixar a guarda na preocupação com o futuro. Os dados foram recolhidos em setembro do 
ano passado e eis alguns resultados: a renda média dos domicílios teve, entre 2005 e 2006, a 
maior alta da década; a desigualdade, embora ainda seja brutal, está em rota de redução faz mais 
de dez anos; aumentou a proporção de pessoas com emprego formal; reduziu-se o analfabetismo 
e, também, há mais adultos nas escolas; as mulheres estão ganhando salários mais próximos aos 
dos homens. Enfim, uma torrente de bons indicadores, a mostrarem que o Brasil está em rota de 
desenvolvimento.

As explicações para esses números se dividem, mas não há dúvida de que elas começam 
pela  estabilidade  econômica.  Somente  em  um  país  com  inflação  sob  controle  e  indicadores 
confiáveis é que se pode ver a queda na taxa de desemprego que ocorreu no ano passado.

Mas há outros fatores a serem considerados. A universalização do ensino entre crianças e 
adolescentes, na década de 90, fez com que mais gente chegasse ao mercado de trabalho formal 
e  com melhores  salários.  Existem  outras  razões  mais  imediatas.  O  aumento  real  do  salário 
mínimo fez subir  a renda média dos domicílios. Outro fator foi a maior oferta de crédito, cujo 
impacto na compra de bens é instantâneo. Compraram-se mais geladeiras, fogões e máquinas de 
lavar. Mas o grande destaque foram os microcomputadores, cujo número dobrou nas casas dos 
brasileiros. Esse é um dado significativo, não apenas por revelar o aumento da renda, mas porque 
o computador é um gerador de novas riquezas e uma ferramenta de apoio naquilo de que o Brasil 
mais precisa – a educação.

Caiu  a  taxa  de  analfabetismo  e  se  reduziu  o  número  de  analfabetos  funcionais  na 
população acima dos 10 anos. São aquelas pessoas que, por terem menos de quatro anos de
estudo, sabem ler e escrever o nome, mas não vão além de produzir um bilhete. Esse é um dado 
com impacto direto na produtividade das empresas. Portanto, tem um efeito multiplicador.

(Adaptado de Marcelo Bortoloti. Veja. 19 de setembro de 2007, p. 110)

01. De acordo com o texto,
a) existem dados confiáveis em relação ao desenvolvimento brasileiro, mas fatores inflacionários 
prejudicam sua validade em um futuro mais distante.
b)  as mulheres passaram a receber salários condizentes com os dos homens nas empresas, 
desde que tenham a mesma qualificação.
c)  há  várias  explicações  possíveis  para  os  últimos  dados,  bastante  positivos,  referentes  ao 
desenvolvimento socioeconômico no país.
d)  a educação,  apesar  de ser  o  meio  mais eficaz de melhoria  de vida,  ainda não apresenta 
progresso evidente nos dados da pesquisa.
e) o levantamento de dados para pesquisa esbarra na desinformação da população brasileira, o 
que compromete avaliar o real desenvolvimento do país.

02. A afirmativa correta, a respeito do assunto do texto, é:
a)  O desenvolvimento brasileiro  mostra índices extremamente favoráveis,  tanto que um futuro 
tranquilo e promissor já está garantido às gerações vindouras.
b)  A  educação  no  Brasil  atingiu  índices  extraordinários  ao  extinguir  o  analfabetismo, 
principalmente o funcional, garantindo a produtividade nas empresas.
c) A oferta de trabalho formal no mercado acabou com a concorrência da informalidade, tendo 



havido aumento de salários, em geral.
d) É assustador o fato de haver mais microcomputadores do que geladeiras, fogões e máquinas 
de lavar nas casas dos brasileiros.
e) Dados de pesquisa revelam um país menos desigual,  em recuperação das más condições 
socioeconômicas, porém ainda há muita coisa a ser feita.

03. A comparação feita no texto com um boletim escolar permite afirmar corretamente que
a) deve haver preocupação com o rendimento obtido, como garantia do mesmo sucesso dali para 
a frente.
b) as boas notas obtidas no ano anterior permitem, com tranquilidade, a continuação dos estudos.
c)  é  preciso  verificar  com  muita  atenção  até  que  ponto  os  resultados  são  verdadeiros  e 
permanentes.
d) há bons resultados, mas o esforço deve continuar, tanto para manter esses resultados, quanto 
para melhorá-los.
e) a melhoria dos resultados depende de um futuro próximo, como ao final do curso, para avaliar o 
rendimento total.

04. Portanto, tem um efeito multiplicador.
A última frase do texto aponta
a) a oposição entre a capacidade do mercado de trabalho e a oferta de empregos para uma mão 
de obra pouco qualificada.
b) os efeitos indiretos na economia, por uma produção industrial de baixa qualidade, devido ao 
despreparo da mão de obra.
c) a relação positiva entre melhor capacitação da mão de obra empregada nas empresas e a 
produtividade.
d) os maus resultados da economia, constatados nos dados da última pesquisa, voltada para o 
mercado de trabalho.
e)  as  dificuldades  das  empresas  para  obter  uma mão  de  obra  realmente  qualificada  para  o 
trabalho.

05. ...  a renda média  dos domicílios  teve,  entre  2005  e  2006,  a  maior  alta  da  década...  (10 

parágrafo)
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase:
a) ... que surge da recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ...
b) ... as mulheres estão ganhando salários mais próximos aos dos homens.
c) ... que o Brasil está em rota de desenvolvimento.
d) ... de que elas começam pela estabilidade econômica.
e) ... que ocorreu no ano passado.

06. No último levantamento do IBGE, ...... dados que ...... a redução da desigualdade no país,  
redução esta que deve ser …… .

As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas, respectivamente, por:
a) existe - aponta - comemorada
b) existem - apontam - comemorado
c) existem - aponta - comemorado
d) existe - apontam - comemorado
e) existem - apontam – comemorada



07. Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase:
a)  O  crecimento  da  renda  média  do  brasileiro  é  vizível  nos  resultados  da  venda  de 
eletrodomésticos e de computadores.
b) Os reluzentes números do mais recente levantamento do IBGE mostram um país em rota de 
desenvolvimento.
c) Os dados obtidos sobre a educação no Brasil
sinalizam  redução  do  analfabetismo  e  maior  procura  por  cursos  universitários.
d) A possibilidade maior de renda levou as famílias a investir em lazer, como por exemplo em 
viagens de turismo.
e) O aumento na oferta de crédito deu impulso ao consumo de bens, principalmente o daqueles 
mais duradouros.

08. A frase escrita com clareza, lógica e correção é:
a) Conforme mostra os números do Sudeste, sendo mais escolarizado, e os do Nordeste, sendo 
mais atrasado, a redução das taxas de analfabetismo funcional, mas o contraste regional ainda é 
grande.
b) O contraste regional ainda é grande, com a redução das taxas de analfabetismo funcional, 
conforme mostrado pelos números do Sudeste, que sendo mais escolarizado, tem o Nordeste, 
mais atrasado.
c) As taxas de analfabetismo funcional, como o
contraste regional ainda é grande, apesar de reduzida, conforme mostra os números do Sudeste, 
mais escolarizado, e os do Nordeste, que está mais atrasado.
d) Reduziram-se as taxas de analfabetismo funcional, mas o contraste regional ainda é grande, 
conforme mostram os números do Sudeste, mais escolarizado, e os do Nordeste, mais atrasado.
e) Reduziu-se as taxas de analfabetismo funcional,  como o contraste regional ainda é grande, 
conforme mostram os números do Sudeste sendo mais escolarizado,  e os do Nordeste mais 
atrasado.

Texto 2

Os mais  famosos  moradores  do  continente  gelado  são  os  pinguins,  mas  a  Antártida 
também é o lar de aves, baleias, focas, peixes e crustáceos. Milhões de animais vivem nessa 
região, no extremo sul do planeta, e nem se importam com o frio de rachar – são menos de 80ºC 
– no inverno! A explicação para uma fauna tão rica,  mesmo nessas condições adversas, é a 
abundância de comida, principalmente do krill, um pequeno crustáceo que é a principal “iguaria” 
da Antártida. Além disso, boa parte das espécies, principalmente aves e mamíferos marinhos, não 
passa o ano todo no continente.

Durante o inverno, quando a região congela, muitos animais migram para o norte e só 
voltam no final da estação. “Eles não deixam a Antártida por causa do frio em si, mas devido ao 
congelamento da água, que impede a busca de comida, já que a maior parte dos alimentos vem 
do mar”, diz um biólogo da Universidade do Vale dos Sinos, em São Leopoldo (RS). Por conta 
dessa dependência de comida retirada do mar, no pólo sul geográfico propriamente dito quase 
não há vida. Os bichos geralmente habitam a periferia da Antártida, onde as condições não são 
tão inóspitas.

Não se sabe precisamente qual é a população de animais que vivem no continente, mas 
os cientistas  já  se preocupam com a redução da vida selvagem. A presença cada vez mais 
intensa do homem na região está desequilibrando o frágil ecossistema local.

(Adaptado de Yuri Vasconcelos, Éber Evangelista e Daniele Doneda. Mundo estranho, julho 2005, p. 42)



09. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é:
a) As espécies animais que vivem na Antártida suportam o congelamento do continente na época 
do maior frio.
b) O krill, um pequeno crustáceo abundante no extremo sul do planeta, é a base da alimentação 
no continente gelado.
c) O congelamento do mar na região da Antártida prejudica consideravelmente o aumento do 
número de espécies animais nesse continente.
d) O frio intenso durante o inverno provoca a morte de muitos animais que vivem no polo sul, onde 
não há condições de sobrevivência.
e) O alimento está disponível a todas as espécies na Antártida durante o ano todo, de modo que 
os animais marinhos sobrevivem no continente sem grandes dificuldades.

10. Uma das razões para a redução da vida selvagem na Antártida, de acordo com o texto, está
a) no desequilíbrio ambiental provocado pela presença do homem.
b) no aumento indiscriminado de algumas espécies animais na região.
c) na falta de alimentos para tantos milhões de animais que habitam a região.
d) na fuga de animais, que buscam outras regiões mais favoráveis à vida.
e) na dificuldade em se saber o número exato de animais no continente.

Matemática

11.A proposição: “Se Melício joga futebol, então, Thábata toca violino” é equivalente a:
a) Melício joga futebol se, e somente se, Thábata toca violino.
b) Se Melício não joga futebol, então, Thábata não toca violino.
c) Se Thábata não toca violino, então, Melício não joga futebol.
d) Se Thábata toca violino, então, Melício joga futebol.
e) Se Melício toca violino, então, Thábata joga futebol.

12. Calcular o capital que em 3 anos e 5 meses, empregado à taxa de 0,5% ao mês, produz R$ 
2.460,00 de juros.
a) R$ 9.000,00
b) R$ 10.000,00
c) R$ 11.000,00
d) R$ 12.000,00
e) R$ 13.000,00

13. A que taxa anual deve-se empregar um capital de R$ 12.000,00 para que no fim de 3 anos 
produza R$ 2.880,00 de juros?
a) 8% ao mês
b) 10% ao ano
c) 8% ao ano
d) 10% ao mês
e) 6% ao mês

14.Calcular o montante de um capital de R$ 15.000,00 empregado a juros simples, durante 4 anos 
à taxa de 8%.
a) R$ 19.000,00
b) R$ 19.800,00
c) R$ 18.900,00
d) R$ 18.000,00
e) R$ 20.000,00



15. Considere que R$ 10.000,00 sejam investidos por 8 anos em um fundo de investimentos que 
paga uma taxa nominal de juros compostos anuais de 16%, capitalizados trimestralmente. Nessa 
situação, tomando-se 1,9 como valor aproximado de 1,0416, é correto inferir-se que, ao final dos 8 
anos, o montante será de _________.
a) 36.000
b) 36.100
c) 36.200
d) 36.300
e) 36.400

Uma  empresa  possui  um  coral,  um  grupo  de  dança  e  uma  orquestra,  formados  por  seus 
funcionários.  Sabendo  que  todos  os  funcionários  participam  de  pelo  menos  uma  dessas 
atividades, avalie a questão abaixo.

16. Se 1/4  dos funcionários participam do coral e 2/3 participam do grupo de dança, então, que 
fração de funcionários participam da orquestra?
a) 1/12
b) 2/12
c) 1/14
d) 1/15
e) 1/16

Para elevar a carga diária de flexão de braço de seus alunos de 5 para 60, um professor de 
ginástica adota o seguinte procedimento: no primeiro mês, os alunos começam com 5 flexões e, a 
cada 5 dias, aumentam a carga em 3 flexões, isto é, entre os dias 1.º e 5, os alunos fazem 5  
flexões diárias, do dia 6 ao dia 10, os alunos fazem 8 flexões diárias, e assim por diante. No 
segundo mês, ele começa com o mesmo número de flexões do dia 30, último dia do mês anterior, 
e, a cada 3 dias, aumenta mais 5 flexões diárias até atingir 60 flexões diárias.

17. No dia 30 do primeiro mês, os alunos devem fazer quantas flexões diárias?
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

18. O total de flexões que cada aluno deve fazer no primeiro mês de treinamentos é _____.
a) 371
b) 372
c) 373
d) 374
e) 375

19. Antes do final do segundo mês, os alunos devem fazer _______ flexões diárias.
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60



20. Se 3 contêineres X, Y e Z, todos com pesos distintos e não vazios, pesam juntos 70 toneladas 
e os contêineres X e Z pesam juntos 35 toneladas, então o contêiner mais leve pesa menos que 
___________ toneladas.
a) 16,5
b) 17,5
c) 18,5
d) 19,5
e) 20,5

Atualidades

21. No dia 24 de janeiro de 2011, uma explosão no Terminal aeroportuário de Domodedovo em 
Moscou na Rússia, deixou 145 feridos e 35 mortos. Este atentado ocorreu dias antes da viagem 
do presidente Russo Dimitri Medevdev a Davos na Suíça. Posteriormente ao fato, lideres mundiais 
expressaram apoio  ao Estado russo,  na luta contra o terrorismo, que no fato em questão foi 
assumido:
a) Pelo Hamas, devido ao fato dos russos estarem vendendo armas para o Estado Judeu de 
Israel.
b)  Pelo  grupo  extremista  Talibã,  que  insatisfeito  com o  apoio  russo  nas  “revoluções  árabes” 
resolveu se “vingar” utilizando de práticas terroristas.
c) Pelo grupo Islâmico Fatah que controla a Cisjordânia, área que faz fronteira territorial com a 
Rússia.
d) Por Osama Bin Laden como represália ao governo russo ter adentrado o G-8. 
e) Pelos Chechênios, uma população de maioria muçulmana que luta para se tornar independente 
da Rússia.
 
22.  Dentre os  acontecimentos  e fatos  ligados  à  visita  do Presidente  norte  americano Barack 
Obama ao Brasil, NÃO podemos citar:
a) A intenção norte americana de tirar proveito do crescimento econômico no Brasil, aumentando 
o volume de produtos americanos exportados para o país.
b) Conseguir e manter o apoio brasileiro para algumas questões políticas relacionadas a questões 
nucleares e intervenções militares pelo mundo.
c) Atender o pedido do governo brasileiro de suspender a necessidade dos vistos para  visita aos 
Estados Unidos.
d) Promover a participação do governo e de empresários americanos na extração do petróleo da 
reserva brasileira do Pré-Sal
e) Melhorar o relacionamento político entre os dois países com ênfase para a diplomacia.

23. O Fórum Mundial que ocorreu na cidade de Manaus entre os dias 24 e 26 de março de 2011, 
e que contou com a presença do ex-governador da Califórnia Arnold Schwazenegger e do ex-
presidente  americano  Bill  Clinton,  teve  como  tema  principal  a   Sustentabilidade  Econômica, 
Ambiental e Social da Amazônia e do Planeta. Este Fórum foi o:
a) II Fórum Mundial de Sustentabilidade
b) III Fórum Mundial de Sustentabilidade
c) II Fórum Internacional de Preservação das Espécies
d) IV Fórum Internacional Social e Ambiental
e) III Fórum Mundial de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Político.

24. O Brasil e o Rio de Janeiro aguardam os importantes eventos esportivos que ocorrerão nos 
anos de 2014 e 2016. O governo brasileiro tem efetuado investimentos para melhorar a infra-
estrutura em diversos setores que de alguma forma estariam ligados à realização da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas.  Em relação às Olimpíadas e desempenho dos atletas brasileiros  é 



INCORRETO afirmar que:
a) Estados Unidos e Canadá são os países considerados desenvolvidos no continente que já 
realizaram jogos olímpicos.
b) O México é o único país da América Latina que já realizou jogos olímpicos.
c) As duas últimas olimpíadas ocorreram na Grécia em 2004 e na China em 2008.
d) O desempenho dos atletas brasileiros nas últimas olimpíadas tem melhorado, já que houve um 
aumento na conquista de medalhas de ouro de 2004 para 2008.
e)  Até o presente momento o desempenho e colocação dos países nos jogos olímpicos são 
avaliados pelo número de medalhas de ouro conquistadas.

25. Um Ecossistema é caracterizado por agrupar espécies animais e vegetais que em alguns 
casos  só  existem  naquele  lugar,  as  chamadas  espécies  endêmicas.  No  Brasil  alguns 
ecossistemas são os que mais sofrem com o desmatamento, estando inclusive catalogados como 
“hotspots” do planeta, sendo eles:
a) Amazônia e Pantanal
b) Amazônia e Mata-Atlântica
c) Mata-Atlântica e Cerrado
d) Amazônia e Cerrado
e) Pantanal e Cerrado

Raciocínio Lógico

26. Seja a seguinte sequência numérica: 25; 22; 11; 33; 30; 15; 45; 42; 21; 63; ... . Sabendo que a 
sequência segue um padrão lógico de formação, então o décimo segundo termo desta sequência 
é:
a) 90
b) 30
c) 50
d) 75
e) 95

27.  Na sequência: D1; 2E; H4; 8I; L16; 32M; P64;...  , o próximo termo, seguindo a sequência 
lógica apresentada é:
a) 112T
b) R82
c) 128Q
d) 74S
e) U96

28. Sabendo que é verdade que "Alguns meninos são inteligentes" e que "nenhum mentiroso é 
inteligente" então é necessariamente verdade que: 
a) Alguns meninos não são mentirosos. 
b) Alguns meninos são mentirosos. 
c) Nenhum menino é mentiroso. 
d) Todos os mentirosos são meninos. 
e) Todos os meninos são mentirosos.

29. Se num grupo de bailarinos, formado por 15 mulheres e 5 homens, sorteamos 3 pessoas para 
formarem uma equipe que irá viajar para estudar no exterior, qual a probabilidade de que ela seja 
formada por 2 mulheres e 1 homem?
a) 8/17
b) 27/76



c) 105/278
d) 35/76
e) 7/22

30.  Em um hospital,  chegaram pacientes vítimas de um acidente. O médico responsável pelo 
hospital afirmou que “todas as pessoas que sofreram queimaduras quebraram algum osso, e que 
todas as pessoas que quebraram algum osso tomaram anestesia”. Com base nestas afirmações, 
podemos concluir que:
a) É possível existir uma pessoa que sofreu queimaduras e que não quebrou osso algum.
b) É possível existir uma pessoa que sofreu queimaduras e que não tenha tomado anestesia.
c) É possível existir uma pessoa que quebrou algum osso e que não sofreu queimaduras.
d) Todas as pessoas que tomaram anestesia quebraram algum osso.
e) Todas as pessoas que quebraram algum osso sofreram queimaduras.

Informática

31. No conjunto de protocolos TCP/IP, o protocolo utilizado para transferência de arquivos é o
a) DNS
b) IP
c) FTP
d) Telnet
e) WWW

32. A parte da CPU responsável pelo processamento propriamente dito é a unidade
a) de controle
b) aritmética e lógica
c) gerenciadora de processos
d) processadora de gerenciamento
e) de memória cache

33. Analise as seguintes afirmações relativas ao sistema operacional Windows:
I. Para que os computadores possam se comunicar através de uma rede, é necessário que se 
defina um protocolo a ser utilizado. O único protocolo que pode ser utilizado pelo Windows 98 é o 
TCP/IP.
II. Quando uma impressora instalada em um computador ligado em rede é compartilhada, ela só 
estará disponível para uso na rede se o protocolo utilizado for TCP/IP.
III. Ao se identificar os computadores de uma rede, cada um deve ter um nome específico e único.
IV. O ScanDisk permite realizar uma verificação rápida ou uma verificação completa na unidade 
de disco selecionada.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) I e IV

34. No Excel, considerando-se que a célula ativa é a B5, para mudar o foco da célula ativa para a 
B6 deve-se teclar
a) Tab
b) Enter



c) B + 6
d) Alt + Tab
e) Next

35. Considerando que a fonte padrão utilizada em um texto é Arial corpo 12, com espaçamento 
duplo, para se colocar espaçamento simples entre as linhas de uma parte selecionada deste texto 
basta pressionar as teclas
a) Ctrl + 12
b) Ctrl + S
c) Ctrl + 1
d) Ctrl + Shift + 12
e) Alt + Shift + 6

36. A memória ROM, representa um firmware cujo software pré-gravado e executado por um 
computador imediatamente após ligado, é 
a) o kernel.
b) o BIOS.
c) o drive.
d) a RAM.
e) o sistema operacional.

37. De acordo com os conceitos de hardware abaixo, marque a alternativa incorreta:
a) São tipos de memórias usadas em computadores, as estáticas e as dinâmicas.
b)  Os  monitores  touch  screen,  são  exemplos  de  hardwares  conhecidos  como  periféricos  de 
entrada e saída.
c) ROM é uma memória somente para leitura, caracterizada como firmware.
d) Na placa-mãe, é possível encontrar como componentes slots, CPU, barramentos e firmware.
e) O pen-drive é um periférico de entrada de dados.

38.  No Windows XP, é possível a exibição da data e hora do computador através
a) da área de notificação na barra de tarefas
b) da área de inicialização rápida na barra de ferramentas
c) da área de inicialização rápida na barra de tarefas
d) da área de notificação na barra de ferramentas
e) da barra de ferramentas, na área de trabalho

39. Em sua configuração padrão, o Microsoft Office Word 2007 possui várias teclas de atalho, 
como a Alt + Enter, que tem como finalidade
a) alternar a visualização entre os documentos abertos.
b) abrir um novo documento em branco.
c) repetir a última ação executada.
d) quebrar a linha.
e) inserir uma quebra de página.

40.  Para criar um cabeçalho e um rodapé em um documento BrOffice Writer 3.2 deve-se acessar 
o menu
a) Arquivo
b) Editar
c) Exibir
d) Inserir
e) Ferramentas



Conhecimentos Bancários

41. Em relação ao Mercado de Câmbio, podemos afirmar, exceto:
a) É aquele que envolve a negociação de moedas estrangeiras e as pessoas interessadas em 
movimentar essas moedas.
b)  No Brasil, as operações de câmbio podem ser praticadas livremente e devem ser conduzidas 
através de um estabelecimento bancário autorizado a operar em câmbio.
c) Os elementos que participam do mercado de câmbio se dividem nos que produzem divisas – 
trazem  dólares  para  o  País,  e  nos  que  cedem  divisas  –  remetem  dólares  ao  exterior.
d)  Os  que  produzem  são:  os  exportadores;  os  tomadores  de  empréstimos  e  investimentos, 
quando trazem os recursos; os turistas estrangeiros; e os que recebem transferências do exterior.
e)  Os que cedem são:  os importadores;  os tomadores  de empréstimos,  quando  remetem ao 
exterior o principal e os juros; os tomadores de investimentos, quando remetem ao exterior os 
rendimentos  do  capital  investido  (lucros/dividendos);  e  os  que  fazem  transferências  para  o 
exterior.

42. Em relação à taxa cambial, assinale a alternativa errada:
a) No mercado de câmbio, a moeda estrangeira é uma mercadoria, e, como tal, está sujeita às 
forças de oferta e procura.
b) A taxa cambial é a relação de valor entre duas moedas, ou seja, corresponde ao preço da 
moeda de um determinado país em relação à outra de outro país.
c) A taxa de câmbio reais/dólares indica quantos reais são necessários para comprar um dólar, 
ou, então, quantos reais são comprados por um único dólar.
d) No atual mercado de câmbio brasileiro, a taxa cambial é uma taxa livre, ou taxa permanente.
e)  No  mercado  de  câmbio,  as  taxas  não  estão,  teoricamente,  limitadas  por  qualquer 
regulamentação oficial.

43. Em relação ao contrato de câmbio, assinale a alternativa incorreta:
a) O objetivo principal do contrato de câmbio é a compra e venda de moeda estrangeira, cuja 
entrega da moeda corresponde à liquidação do contrato.
b) O contrato de câmbio visa à prestação de um serviço por um banco ao seu cliente.
c)  O  contrato  de  câmbio  é,  portanto,  um  ato  unilateral  e  oneroso,  pelo  qual  o  vendedor 
(exportador) vende ao banco (comprador) as divisas estrangeiras, cuja entrega poderá ser à vista 
ou a prazo.
d)  O  contrato  de  câmbio  está  disciplinado  pela  lei  4.595/64  (Lei  da  Reforma  Bancária),  e 
consolidado no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais.
e) Um contrato de venda de divisas (realizado pelo exportador), para entrega futura, mediante a 
cobrança de fatura, saque e demais documentos de exportação, subordina-se à prévia existência 
de um comprador no exterior.

44. Mercado de capitais é um sistema de ______ de valores mobiliários que proporciona liquidez 
aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização.
a) apropriação
b) distribuição
c) arrecadação
d) pagamento
e) nenhuma delas

45. Os principais títulos negociados nas Bolsas de Valores (título mobiliário) representam o capital 
social das empresas, tangibilizado em suas ações ou ainda empréstimos tomados pelas _______, 
no mercado, representado por debêntures que são conversíveis em ações, bônus de subscrição e 
outros papéis comerciais.



a) empresas
b) sociedades por ações
c) sociedades em comandita
d) sociedades em nome coletivo
e) sociedade por quotas de responsabilidade limitada

46. O mercado monetário interbancário (que abrange também o mercado interbancário de títulos), 
é um importante segmento do mercado monetário, integrado exclusivamente por bancos, incluindo 
o banco emissor. É um mercado de grande volume de transacções diárias e de elevada liquidez, 
que abrange os ___ países da União Monetária Europeia, os da zona euro. 
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
e) 14

47. _________   são títulos emitidos por  empresas do tipo S/A (Sociedades Anônimas),  seus 
recursos são destinados principalmente para capital fixo das empresas, paga juros, participações 
nos lucros, etc.
a) Debêntures
b) Commercial Paper
c) Ações
d) CDB
e) RDB

48. _________ são títulos de renda variável, emitidos por sociedades anônimas, que representam 
a menor  fração do capital  da empresa emitente.  Podem ser  escriturais  ou representadas por 
cautelas ou certificados.
a) Debêntures
b) Commercial Paper
c) Ações
d) CDB
e) RDB

49. ___________ é como uma nota promissória de curto prazo para financiar seu capital de giro.
a) Debêntures
b) Commercial Paper
c) Ações
d) CDB
e) RDB

50. __________ Podem ser emitidos pelos governos, Federal, Estadual e Municipal. 
a) Debêntures
b) Commercial Paper
c) Ações
d) CDB
e) Títulos Públicos

51.  Os contratos são mais genéricos e padronizados de forma que podem ser transferíveis a 
terceiros,  ou seja,  tais contratos podem ser negociáveis  em mercados secundários,  ganhando 
liquidez. Não há intermediação financeira, o banco apenas promove o encontro entre investidores 
e tomadores com a cobrança de uma taxa de corretagem.



a) Mercado Primário
b) Mercado Secundário
c) Mercado de Títulos
d) Mercado Monetário
e) Mercado de Crédito

52. Refere-se a colocação inicial de um título, é aqui que o emissor toma e obtém os recursos. Os 
lançamentos de ações novas no mercado, de forma ampla e não restrita à subscrição pelos atuais 
acionistas, chamam-se lançamentos públicos de ações.
a) Mercado Primário
b) Mercado Secundário
c) Mercado de Títulos
d) Mercado Monetário
e) Mercado de Crédito

53. Onde ocorre a negociação contínua dos papéis emitidos no passado.
a) Mercado Primário
b) Mercado Secundário
c) Mercado de Títulos
d) Mercado Monetário
e) Mercado de Crédito

54. Forma de captação de financeiras. São a base de captação de recursos das Sociedades de 
Crédito e Financiamento, as conhecidas financeiras.
a) Debêntures
b) Commercial Paper
c) Ações
d) Letra de Câmbio
e) RDB

55. ________ são todas as distribuições, compra e venda de ações realizadas fora da bolsa de 
valores.  É  onde  são  fechadas  operações  de  compra  e  venda  de  títulos,  valores  mobiliários, 
commodities e contratos de liquidação futura, diretamente entre as partes ou com a intermediação 
de instituições financeiras, mas tudo fora das bolsas.
a) Mercado de Balcão
b) Mercado Secundário
c) Mercado de Títulos
d) Mercado Monetário
e) Mercado de Crédito

56.  _________ é um sistema informatizado responsável por integrar as atividades de registro, 
acompanhamento  e  controle  das operações de comércio  exterior,  através de um fluxo  único, 
computadorizado de informações.
a) FGC
b) SISCOMEX
c) Mercado de Ações
d) Mercado de Câmbio
e) nenhum deles

57. _________ operações são fechadas via telefone; após o pagamento, o comprador tem duas 
opções deixar o ouro depositado em custódia em uma instituição financeira, levando consigo um 
certificado de custódia; retirar fisicamente a quantidade de ouro adquirida. 



a) Mercado Primário
b) Mercado de Balcão
c) Mercado de Títulos
d) Mercado Monetário
e) Mercado de Crédito

58. No Brasil, o maior volume de comercialização de ouro se faz através da Bolsa de Mercadorias 
e Futuros (BM&F), que é a única no mundo que comercializa ouro no mercado ______.
a) físico
b) fictício
c) de ações
d) monetário
e) de câmbio

Atendimento

59. Assinale  a  alternativa  incorreta  em  relação  à  Lei  8.078/90  –  Código  de  Defesa  do 
Consumidor:
a)  Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.
b) Fornecedor é toda pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,  montagem,  criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 
ou prestação de serviços.
c) Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
d)  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no  mercado  de  consumo,  mediante  remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista.
e)  Equipara-se a consumidor  a coletividade de pessoas,  ainda que indetermináveis,  que haja 
intervindo nas relações de consumo.

60. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com 
os seguintes instrumentos, entre outros:
I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;
II  -  instituição de Promotorias  de Justiça  de Defesa do Consumidor,  no  âmbito do Ministério 
Público;
III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de 
infrações penais de consumo;
IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução 
de litígios de consumo;
V  -  concessão  de  estímulos  à  criação  e  desenvolvimento  das  Associações  de  Defesa  do 
Consumidor.

De posse destas informações é correto afirmar que são verdadeiros os itens:
a) I e II
b) II e III
c) I, II, III e IV
d) II, IV e V
e) todos eles.



61. São direitos básicos do consumidor, exceto:
a)  a  proteção  da  vida,  saúde  e  segurança  contra  os  riscos  provocados  por  práticas  no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
b) a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e nas contratações;
c) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem;
d)  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais  coercitivos  ou 
desleais,  bem  como  contra  práticas  e  cláusulas  abusivas  ou  impostas  no  fornecimento  de 
produtos e serviços;
e) a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

62.  Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não 
lhes  for  dada  a  oportunidade  de  tomar  conhecimento  prévio  de  seu  conteúdo,  ou  se  os 
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 
alcance. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 
As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos 
às  relações  de  consumo vinculam  o  fornecedor,  ensejando  inclusive  execução  específica.  O 
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de ____ dias a contar de sua assinatura ou do ato 
de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9

63. Assinale a alternativa incorreta segundo o Decreto 5.296/04:
a)  acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência.
b)  barreiras:  qualquer  entrave  ou  obstáculo  que  limite  ou  impeça  o  acesso,  a  liberdade  de 
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou 
terem  acesso  à  informação,  classificadas  em:  barreiras  urbanísticas:  as  existentes  nas  vias 
públicas e nos espaços de uso público;  barreiras nas edificações:  as existentes no entorno e 
interior das edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum 
nas edificações de uso privado multifamiliar; barreiras nos transportes: as existentes nos serviços 
de transportes; e barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que 
dificulte  ou  impossibilite  a  expressão  ou  o  recebimento  de  mensagens  por  intermédio  dos 
dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que 
dificultem ou impossibilitem o acesso à informação.
c)  elemento  da  urbanização:  qualquer  componente  das  obras  de  urbanização,  tais  como  os 
referentes  à  pavimentação,  saneamento,  distribuição  de  energia  elétrica,  iluminação  pública, 
abastecimento  e  distribuição  de  água,  paisagismo  e  os  que  materializam  as  indicações  do 
planejamento urbanístico.
d) mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou 
adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, 
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga.



e)  ajuda  técnica:  os  produtos,  instrumentos,  equipamentos  ou  tecnologia  adaptados  ou 
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.

64. De acordo com o Decreto 5.296/04, em seu artigo 19, a construção, ampliação ou reforma de 
edificações  de uso público  deve garantir,  pelo  menos,  um dos acessos ao seu interior,  com 
comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que 
impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. No caso das edificações de uso público já existentes, 
terão elas prazo de _____ meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir 
acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

65. Em relação ao SAC, podemos afirmar, exceto:
a)  As ligações para o SAC serão gratuitas e o atendimento das solicitações e demandas não 
deverá resultar em qualquer ônus para o consumidor.
b) O SAC garantirá ao consumidor, no primeiro menu eletrônico, as opções de contato com o 
atendente, de reclamação e de cancelamento de contratos e serviços.
c) O SAC estará disponível, ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia, mas somente 
nos dias úteis ressalvado o disposto em normas específicas.
d) O acesso das pessoas com deficiência auditiva ou de fala será garantido pelo SAC, em caráter 
preferencial, facultado à empresa atribuir número telefônico específico para este fim.
e) O número do SAC constará de forma clara e objetiva em todos os documentos e materiais 
impressos entregues ao consumidor  no momento  da contratação do serviço  e durante o seu 
fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa na INTERNET. No caso de empresa ou 
grupo empresarial que oferte serviços conjuntamente, será garantido ao consumidor o acesso, 
ainda que por meio de diversos números de telefone, a canal único que possibilite o atendimento 
de demanda relativa a qualquer um dos serviços oferecidos.

66. Assinale a alternativa incorreta em relação ao SAC:
a)  O  SAC  obedecerá  aos  princípios  da  dignidade,  boa-fé,  transparência,  eficiência,  eficácia, 
celeridade.
b) O atendente,  para exercer suas funções no SAC, deve ser capacitado com as habilidades 
técnicas e procedimentais necessárias para realizar o adequado atendimento ao consumidor, em 
linguagem clara. 
c)  Ressalvados  os  casos de reclamação e  de cancelamento  de serviços,  o  SAC garantirá  a 
transferência  imediata  ao  setor  competente  para  atendimento  definitivo  da  demanda,  caso  o 
primeiro atendente não tenha essa atribuição. A transferência dessa ligação será efetivada em até 
sessenta segundos. Nos casos de reclamação e cancelamento de serviço, não será admitida a 
transferência da ligação, devendo todos os atendentes possuir atribuições para executar essas 
funções. O sistema informatizado garantirá ao atendente o acesso ao histórico de demandas do 
consumidor.
d)  Os  dados  pessoais  do  consumidor  serão  preservados,  mantidos  em  sigilo  e  utilizados 
exclusivamente para os fins do atendimento.
e)  É vedado solicitar  a repetição da demanda do consumidor após seu registro pelo primeiro 
atendente.



67. Segundo o artigo 15 do Decreto 6.523 é obrigatória a manutenção da gravação das chamadas 
efetuadas para o SAC, pelo prazo mínimo de _____ dias, durante o qual o consumidor poderá 
requerer acesso ao seu conteúdo.
a) 30
b) 60
c) 80
d) 90
e) 95

68. Constituem sistemas formados por diferentes recursos, as quais buscam oferecer no mercado 
produtos e serviços de forma a alcançar a satisfação de seu público-alvo.
a) Organização
b) Sociedade
c) Empresa
d) “a” e “b” estão corretas
e) Todas corretas

69. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer 
natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações 
de  consumo  entre  o  fornecedor  e  o  consumidor  pessoa  jurídica,  a  indenização  poderá  ser 
limitada, em situações justificáveis;
II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste 
código;
III - transfiram responsabilidades a terceiros.

Então, temos:
a) somente o I está correto
b) somente o II está correto
c) somente o III está correto
d) todos estão incorretos
e) todos os corretos.

70.  Segundo o Decreto 5296/04, considera-se _________  qualquer componente das obras de 
urbanização,  tais  como  os  referentes  à  pavimentação,  saneamento,  distribuição  de  energia 
elétrica,  iluminação  pública,  abastecimento  e  distribuição  de  água,  paisagismo  e  os  que 
materializam as indicações do planejamento urbanístico.
a) elemento da urbanização
b) barreira
c) mobiliário urbano
d) ajuda técnica
e) barreiras nas edificações



GABARITO

01. C
Comentários: Os dados apresentados no texto mostram o desenvolvimento do país.

02. E
Comentários: Dados como a queda do índice de analfabetismo, por exemplo, é uma referência 
para a melhoria da desigualdade.

03. D
Comentários: É preciso que o trabalho continue para manter a queda da desigualdade.

04. C
Comentários: O efeito multiplicador é reflexo da relação mão-de-obra / produtividade.

05. B
Comentários: Ambos pedem objeto direto.

06. E
Comentários: Existem  e  apontam  concordam  com  dados;  comemorada  concorda  com 
desigualdade. 

07. A
Comentários: O correto é: crescimento e visível.

08. D
Comentários: As conjunções “mas” e “conforme” estão usadas corretamente, sendo assim, existe 
coerência e coesão.

09. B
Comentários: O krill é a principal “iguaria” da Antártida.

10. A
Comentários: A presença do homem desequilibra o frágil ecossistema local.

11. C
Comentário: A sentença lógica fica:
p = “Melício joga futebol”
q = “Thábata toca violino”
p → q ⇔  ¬ q → ¬ p
Se Thábata não toca violino, então, Melício não joga futebol.

12. D
Comentário:
C = 1200 . J = 1200 . 2460 = 12000
         i  . t            6 . 41

13. C
Comentário:
i = 100 . J = 100 . 2880 = 8% ao ano
       c . t       12000 . 3



14. B
Comentário:
J = c . i . t = 15000 . 8 . 4 = 4800
         100            100
M = 15000 + 4800 = 19800

15. B
Comentário: 8 anos = 4 x 8 = 32
M = 10.000 (1,04)16 . (1,04)16 ⇒
⇒ M = 10.000 x 1,9 x 1,9 = 36.100

16. A
Comentário: A equação fica:
1/4 + 2/3 + x = 12/12 ⇒ x = 1/12

17. B
Comentário: A sequência fica: 5, 8, 11, 14, 17, 20
Logo, uma PA:
a6 = 5 + 5 x 3 = 20

18. E
Comentário: Novamente uma PA:
a6 = 25 + 24 x 15 = 375

19. E
Comentário: Basta fazer: 3 x 20 = 60

20. B
Comentário:
X + Y + Z = 70
X + Z = 35
35 ÷ 2 = 17,5
Como os pesos são distintos, o mais leve pesa menos que 17,5 toneladas.

21. E
Comentário: Os Chechênios  que  já  há algum tempo efetuam ataques  terroristas  na Rússia, 
assumiram mais este atentado.

22. C
Comentário:O assunto exposto nesta alternativa não foi tratado durante a visita de Obama ao 
Brasil, apesar da intenção do Governo brasileiro de eliminar a necessidade do visto para entrar 
naquele país.

23. A
Comentário:  O Fórum realizado em Manaus já é o segundo, e nele são discutidos os desafios 
relacionados à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

24. D 
Comentário: Nas duas últimas olimpíadas o desempenho dos atletas brasileiros tem piorado, já 
que houve uma redução do número de medalhas de ouro conquistadas de 2004 para 2008.



25. C 
Comentário: A mata-atlântica e o cerrado foram relacionados pela Conservation International – CI 
como um dos 34 hotspots do planeta, que são locais ricos em espécies animais e vegetais, mas 
que estão ameaçados de extinção.

26. B
Comentário: Na sequência numérica exposta no enunciado percebe-se que o seu padrão lógico 
de formação é: subtrair 3 unidades do número anterior, em seguida divide-se por dois para achar 
o próximo número e multiplica o resultado por 3 para encontrar o seguinte. Assim:

Com isso, o 12º termo desta sequência é o número 30.

27. C
Comentário: Nesta sequência temos letras e números “alternados” em que as letras saltam ora 1 
letra ora 3 letras, enquanto que os números são potências de 2:
Letras: 

 
Números:

20 = 1;  21 = 2;  22 = 4;  23 = 8;  24 = 16;  25 = 32;  26 = 64;  27 = 128.

Portanto, o próximo termo será o 128Q.

28. A
Comentário: Representando as proposições do enunciado na forma de diagramas teremos:

Temos duas  possibilidades  para  o  conjunto  dos  mentirosos  porque  o  enunciado  não  fala  se 
existem mentirosos que também são meninos. Porém, podemos afirmar com certeza que existem 
meninos que não são mentirosos (parte pintada). Portanto a resposta correta é a alternativa A.

29. D
Comentário:  Primeiramente, sabe-se que o sorteio poderá ocorrer de três maneiras:

M M H
M H M



H M M

Então, tomando como exemplo o 1º caso (M M H) teremos:
1º sorteio (Mulher): P1 = 15/20
2º sorteio (Mulher): P2 = 14/19
3º sorteio (Homem): P3 = 5/18

Logo, a probabilidade de sortear, nesta ordem (M “e” M “e” H), duas mulheres e um homem é:
P = P1 . P2 . P3 
P = 15/20  .  14/19  .  5/18
P = 1050/6840
P = 35/228

Porém, como o sorteio pode ser feito de três maneiras distintas, então basta multiplicarmos o 
resultado por 3. Daí:

P’ = 35/228  .  3
P’ = 35/76

30. C
Comentário: Representando as proposições do enunciado na forma de conjuntos:

Analisando o diagrama podemos concluir que é possível existir uma pessoa quebrou algum osso 
e  que  não  sofreu  queimaduras  (veja  o  boneco).  Portanto  a  opção  correta  é  a  opção  C.

31. C
Comentários:  FTP significa  o  protocolo  de transferência  de arquivos.  É uma forma bastante 
rápida de transferir arquivos.

32. B
Comentários:  É um circuito combinatório responsável pela execução de somas, subtrações e 
funções lógicas, em um sistema digital.

33. C
Comentários: A identificação dos computadores em uma rede são através do seu endereço IP.
O ScanDisk verifica a integridade física dos Hds.

34. B
Comentários: A célula ativa é aquela exibida com uma borda em negrito.



35. C
Comentários: As teclas de atalho são um modo rápido de combinação de teclas para se efetuar 
uma função.

36. B
Comentários:  BIOS Basic Input/Output System (Sistema Básico de Entrada/Saída). O BIOS é 
armazenado num chip ROM (Read-Only Memory) e permite ativar os diversos recursos e, logo a 
seguir carrega o sistema operacional.  Kernel é o componente central  do sistema operacional. 
Drive é a unidade de armazenamento ou de leitura de dados, pertencente ao hardware. RAM é a 
memória principal usada durante o processamento dos dados. Sistema  Operacional é o sistema 
básico que deve ser instalado no computador antes de qualquer outro programa aplicativo.

37. E
Comentários:  (A) memória cache é uma memória estática,  chip SRAM (Static  RAM).  É uma 
memória aceleradora que interage durante o processamento. Os dados que estão sendo mais 
utilizados pelo processador são enviados para a cache, ao invés da RAM. Memória dinâmica é a 
DRAM (dinamic RAM), é a memória RAM. (B)  Monitores touch screen são periféricos de entrada 
e saída. (C) Memória ROM é um firmware por ser um chip (hardware) que vem com programas 
(software) gravados de fábrica. (D) Na placa-mãe, é possível encontrar como componentes slots, 
CPU,  barramentos e firmware. Slots são os locais de encaixe das placas, CPU é o processador, 
barramentos  são  as  vias  de  tráfego  dos  dados  na  placa  e  firmware  é  um  chip  que  possui 
programas gravados pelo fabricante. O firmware da placa-mãe é a memória ROM, que vem com a 
BIOS e outros programas gravados de fábrica. (E) O pen-drive é um periférico de entrada e saída, 
pois tanto é possível ler, como gravar dados nele.

38. A
Comentários: Para exibir a hora basta clicar com o botão direito do mouse na barra de tarefas, 
clicar em Propriedades e em Barra de tarefas, área de notificação, clicar na opção “Mostrar o 
relógio”.

39. C
Comentários: O  atalho  de  teclas  Alt+  Enter  no  Word  2007  permite  repetir  a  última  ação 
executada.

40. D
Comentários: No BrOffice Writer, para inserir cabeçalho e/ou um rodapé no documento, deve-se 
clicar no menu Inserir e em seguida clicar na opção Cabeçalho ou Rodapé.

41. B
Comentários: No Brasil, as operações de Câmbio não podem ser praticadas livremente.

42. D
Comentários: No mercado de câmbio brasileiro, a taxa cambial é uma taxa livre, ou flutuante e 
não permanente.

43. C
Comentários: O contrato de câmbio é bilateral e não unilateral.

44. B
Comentários:  O  Mercado  de  Capitais  é  constituído  pelas  bolsas  de  valores,  sociedades 
corretoras e outras instituições financeiras autorizadas.



45. A
Comentários:  Esta  constituição  permite  a  circulação  de  capital  e  custeia  o  desenvolvimento 
econômico.

46. C
Comentários: Das transações diárias deste mercado retira-se um importante indicador do custo 
do dinheiro no tempo, para prazos curtos (até um ano): a euribor (european interbank offer rate).

47. A
Comentários: As debêntures são títulos de médio prazo.

48. C
Comentários:  O  investidor  em  ações  é  um  co-proprietário  da  sociedade  anônima  da  qual  é 
acionista, participando dos seus resultados. As ações são conversíveis em dinheiro, a qualquer 
tempo, pela negociação em bolsas de valores ou no mercado de balcão.

49. B
Comentários:  Capital de giro é o conjunto de valores necessários para a empresa fazer seus 
negócios acontecerem (girar). 

50. E
Comentários: O objetivo desses papéis reside em: consecução de política monetária; e Financiar 
o déficit público. 

51. C
Comentários:  Divide-se em: Títulos de Propriedade (Ações); e Títulos de Dívidas (Debentures, 
Commercial Papers, bônus-bonds). 

52. A
Comentários: É um esquema de lançamento de uma emissão de ações para subscrição pública, 
no  qual  a  empresa  encarrega  a  um  intermediário  financeiro  a  colocação  desses  títulos  no 
mercado. 

53. B
Comentários: EX: Bolsa de valores e BM&F Para operar no mercado secundário, é necessário 
que o investidor se dirija a uma Sociedade corretora membro de uma bolsa de valores, na qual  
funcionários especializados poderão fornecer os mais diversos esclarecimentos e orientação na 
seleção  do  investimento,  de  acordo  com  os  objetivos  definidos  pelo  aplicador.  Se  pretender 
adquirir ações de emissão nova, ou seja, no mercado primário, o investidor deverá procurar um 
banco, uma corretora ou uma distribuidora de valores mobiliários, que participem do lançamento 
das ações pretendidas. 

54. D
Comentários:  Representa  um  dos  principais  papéis  do  Mercado  Financeiro.

55. A
Comentários: Nesse tipo de operação somente os participantes conhecem os termos do contrato, 
que  podem  ser  completamente  adequados  às  necessidades  específicas  de  cada  parte.  As 
particularidades  de  cada  contrato  dificultam  sua  negociação  posterior,  sendo  comum  os 
participantes manterem essas posições em suas carteiras até o vencimento.



56. B
Comentários:  O SICOMEX foi desenvolvido inicialmente pelo departamento de Informática do 
Banco Central, é, hoje, mantido pelo SERPRO. O módulo inicial, que abrangia as operações de 
Exportação, foi lançado em 1993. Em 1997 entrou em produção o modulo Importação.

57. B
Comentários: Representa um dos tipos de Mercado dentro do Sistema Financeiro Nacional.

58. A
Comentários: As cotações do ouro, no exterior, são feitas em relação à onça troy, que equivale a 
31,104g. No Brasil, a cotação é feita em reais por grama de ouro puro. 

59. B
Comentários:  Fornecedor  pode  ser  toda pessoa  física  ou jurídica  e  não  só pessoa  jurídica, 
segundo o artigo terceiro do CDC.

60. E
Comentários: Segundo o artigo quinto do CDC, todos os itens estão corretos.

61. B
Comentários: Na verdade, o inciso II do artigo sexto do CDC diz: “a educação e divulgação sobre 
o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade 
nas contratações”. 

62. C
Comentários: O prazo correto é de 7 dias, segundo o artigo 49 do CDC.

63. A
Comentários:  A acessibilidade é fornecida para pessoa portadora de deficiência ou mobilidade 
reduzida.

64. C
Comentários:  O prazo  correto,  segundo  o  artigo  mencionado  do  Decreto  5.296/04  é  de  30 
meses.

65. C
Comentários: O SAC estará disponível 24 horas e nos 7 dias da semana.

66. A
Comentários: Faltou o princípio da cordialidade.

67. D
Comentários: O prazo correto, segundo o artigo mencionado é de 90 dias.

68. A
Comentários:  Só  existe  uma  definição  válida  para  a  finalidade  de  uma  empresa:  criar  um 
consumidor. Para que isso aconteça é preciso que a organização conheça as necessidades e 
preferências de seu público.

69. E
Comentários: Segundo o artigo 51, da Lei 8078, todos os itens estão corretos.



70. A
Comentários: O correto, segundo o artigo oitavo, inciso III do Decreto mencionado é “elemento da 
urbanização”.


