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 Verifique se este caderno contém 60 questões, sendo 23 de Conhecimentos Bancários, 15 de Língua Portuguesa, 
12 de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais. 
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 Em cada questão, você deve assinalar somente 
uma das alternativas. 
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alternativa assinalada na Folha de Respostas. 

 Ao marcar a alternativa na Folha de Respostas, use 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, ponta 
grossa. 

 Ao terminar a prova, entregue, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala a sua Folha de Respostas e o Caderno de 
Provas, contendo a folha de rascunho. 
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Conhecimentos Bancários 
 
01 A Constituição Federal, norma de maior hierarquia 

no ordenamento jurídico do Estado, ocupou-se, 
em capítulo específico, de estabelecer o 
regramento básico do Sistema Financeiro Nacional 
(SFN). A despeito de tal Sistema, a Carta Magna 
dispõe que será: 

 
a) regulado por leis ordinárias que disporão 

quanto aos interesses da coletividade e a 
promoção do desenvolvimento econômico e 
social do País. 

b) estruturado de modo a promover o 
desenvolvimento socioeconômico do País e 
abrangerá os sistemas cooperativos. 

c) regulado por lei complementar que disporá 
quanto às cooperativas de crédito e a 
participação de capitais nas instituições que o 
integram. 

d) regulado por lei complementar, exclusivamente, 
no que couber à participação de capitais 
estrangeiros nas instituições que o integram. 

e) estruturado de modo a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir 
aos interesses da coletividade. 

 
02 Analise as assertivas apresentadas, classificando-

as em V (verdadeira) ou F (falsa) e marque a 
opção correspondente. 

 

 (  ) O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é 
composto por um conjunto de instituições 
públicas e privadas e tem como órgão 
normativo máximo o Conselho Monetário 
Nacional (CMN). 

 (  ) O SFN envolve dois grandes subsistemas: um 
normativo e outro de intermediação financeira, 
sendo que este último é composto por 
instituições que estabelecem diretrizes de 
atuação das instituições financeiras 
operativas, como a Comissão de Valores 
Mobiliários, por exemplo. 

 (  ) O CMN reveste-se de amplas atribuições, 
inclusive da formulação da política de moeda 
e do crédito, com o objetivo de resguardar os 
interesses econômico-sociais do País. 

 (  ) Um sistema financeiro, grosso modo, pode ser 
entendido como um conjunto de instituições e 
instrumentos que, em última análise, se ocupa 
da transferência de recursos dos agentes 
econômicos superavitários para os agentes 
deficitários. 

 (  ) Como regra, as instituições financeiras são 
classificadas como bancárias ou monetárias e 
não bancárias ou não monetárias. Como 
exemplos destas últimas estão as sociedades 
corretoras, os bancos de investimentos e os 
bancos múltiplos. 

 
 
 

a) V – V – F – F – V 
b) V – F – F – V – V 
c) V – F – V – V – F 
d) V – V – V – V – V 
e) F – F – V – V – V 

 
03 Dentre as opções apresentadas abaixo, uma não 

guarda coerência com as competências do Banco 
Central do Brasil (BACEN) e suas atribuições. 
Assinale-a. 

 
a) Atua como recebedor dos depósitos 

compulsórios das instituições financeiras. 
b) Supervisiona os serviços de compensação de 

cheques e outros papéis entre as instituições 
financeiras. 

c) Fiscaliza as instituições financeiras, aplicando, 
se necessário, as penalidades prescritas em 
lei. 

d) Regulamenta as operações de câmbio e fixa 
as diretrizes das operações de redesconto. 

e) Constitui-se no principal executor das políticas 
monetárias traçadas pelo CMN. 

 
04 Julgue as afirmativas abaixo em V (verdadeira) ou 

F (falsa) e assinale a opção correspondente. 
 

(  ) O Banco do Brasil, sociedade anônima de 
capital misto cujo controle acionário pertence 
à União, é considerado pelo CMN uma 
autoridade monetária, pois pode atuar na 
emissão de moeda. 

(  ) O Banco do Brasil executa a política de 
comércio exterior do Governo, financiando 
bens de exportação e atuando como agente 
pagador e recebedor no exterior. 

(  ) O Banco do Brasil é o principal instrumento de 
financiamento do Governo Federal, de médio 
e longo prazos, voltado para o reequipamento 
e o fomento dos setores industrial e social 
considerados vitais ao desenvolvimento do 
País. 

(  ) A Caixa Econômica Federal, pelo fato de ser 
considerada uma instituição financeira com 
função claramente social, está proibida de 
efetuar operações de arrendamento mercantil, 
embora administre, com exclusividade, os 
serviços das loterias esportivas e o penhor. 

(  ) Os bancos comerciais são instituições 
financeiras constituídas obrigatoriamente sob 
a forma de sociedades anônimas e têm como 
uma das suas principais características a 
criação de moeda escritural, mediante 
depósitos à vista captados no mercado. 

 
a) F – V – F – F – V 
b) V – V – V – V – V 
c) F – V – V – V – V 
d) V – V – F – F – F 
e) V – V – V – F – V 
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05 Acerca da responsabilidade dos sócios, nas 
sociedades empresariais, leia as afirmativas 
abaixo e a seguir assinale a opção correta. 

 
I. Na sociedade anônima o capital se divide em 

quotas denominadas ações e cada sócio é 
responsável ilimitadamente pelas obrigações 
sociais. 

II. Na sociedade em nome coletivo, formada 
somente por pessoas físicas, todos os sócios 
respondem solidária e ilimitadamente pelas 
obrigações sociais. 

III. Na sociedade limitada, cada sócio responderá 
sempre pelas obrigações sociais até o valor 
da sua quota parte. 

 
 Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) III, apenas. 

 
06 São consideradas operações bancárias acessórias 

aquelas de caráter complementar, destinadas ao 
atendimento de particulares, do governo e das 
empresas, mediante serviços tipicamente 
bancários. 

 Dentre as opções abaixo, uma contempla somente 
operações classificáveis como acessórias. 
Assinale-a. 

 
a) Ordens de pagamento e cobrança. 
b) Custódia de títulos, crédito rural e recebimento 

de contas de energia elétrica. 
c) Aplicação em títulos e valores mobiliários, 

depósitos e cheques de viagem. 
d) Administração de cartão de crédito e abertura 

de crédito em conta corrente. 
e) Cheques de viagem, recebimentos de INSS e 

de depósitos. 
 
07 Às instituições financeiras é comum o ganho com 

a retenção temporária de recursos de terceiros. 
Por exemplo, um banco pode receber certa 
quantia em cobrança do título de um cliente, sendo 
o valor creditado na conta do titular dois dias após 
a cobrança. O banco, nesse intervalo de tempo, 
obtém receita financeira pela aplicação da quantia 
recebida. 

 A operação acima descrita é comumente 
denominada de: 

 
a) Hot money 
b) Warrants bancário 
c) Factoring bancário 
d) Floating bancário 
e) Rentabilidade compulsória em papers 

 

08 Acerca das operações de crédito, em geral, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) nota promissória é uma ordem de pagamento 

à vista. 
b)  cheque especial é um cheque que tem 

garantia de pagamento até um certo valor, por 
título emitido, independente de disponibilidade 
de fundos na conta corrente. 

c) cheque, cdc e nota promissória são títulos de 
crédito. 

d) cheque especial é uma operação de crédito 
através da qual os bancos concedem aos 
seus clientes um limite de crédito rotativo. 

e) o crédito pessoal tem sua aplicação vinculada 
à finalidade que foi pré-determinada no ato da 
contratação do mesmo. 

 
09 Sobre a operação de desconto, é correto afirmar: 
 

a) Essa operação tem as mesmas características 
do empréstimo. 

b) O cliente do banco é o emitente do título. 
c) O cliente do banco é, originalmente, o credor 

do título descontado. 
d) Essa operação não necessita de qualquer 

garantia. 
e) O banco efetua o endosso. 

 
10 Dentre as opções apresentadas abaixo, apenas 

uma é verdadeira. Assinale-a. 
 

a) O CDB e o RDB, se negociados pré-fixados, 
se constituem em títulos de renda fixa. Se 
negociados pós-fixados, representam títulos 
de renda variável. 

b) A hipoteca é o direito real de garantia 
instituído sobre bem móvel em geral, por 
escritura pública, a qual deve ser registrada na 
circunscrição imobiliária a que pertencer o 
bem hipotecado. 

c) O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é 
um título de renda fixa emitido por instituições 
financeiras, que tem como características a 
reaplicação ou renovação automática e a 
impossibilidade de transferência a terceiros. 

d) Contrariamente ao CDB, o Recibo de Depósito 
Bancário (RDB) pode ser negociado antes do 
seu vencimento. Mas, neste caso, o valor de 
resgate deverá ser negociado com a nova 
instituição financeira adquirente do título. 

e) O risco do crédito difere do risco da operação, 
pois a probabilidade final de recebimento 
depende da forma de contratação, das 
garantias oferecidas e de outras variáveis que 
não se relacionam diretamente à decisão de 
deferir o crédito. 
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11 Não constitui objetivo do Crédito Rural: 
 

a) estimular os investimentos rurais. 
b) favorecer o oportuno e adequado custeio da 

produção. 
c) possibilitar a recuperação de capitais 

investidos. 
d) incentivar a introdução de métodos racionais 

no sistema de produção. 
e) elevar os padrões de produção e 

produtividade na atividade agropecuária. 
 
12 Entre as alternativas abaixo, marque aquela em 

que só figuram beneficiários do Crédito Rural. 
 

a) Produtores rurais, suas cooperativas e 
sindicatos. 

b) Produtores rurais, suas cooperativas e 
empresas de medição de lavoura. 

c) Produtores rurais, seus sindicatos e empresas 
de pesquisa de sêmen. 

d) Produtores rurais, índios assistidos pela Funai 
e sindicatos. 

e) Produtores rurais residentes no Brasil e no 
exterior. 

 
13 Nas linhas do crédito voltadas para o setor 

industrial, constitui(em)-se finalidade(s) passível(is) 
de financiamento: 

 
a) Aquisição de imóveis para instalação de 

unidades industriais. 
b) Saneamento financeiro de empresas. 
c) Recuperação de capital investido em obras já 

realizadas. 
d) Implantação, ampliação e modernização de 

indústrias. 
e) Implantação de motéis e saunas. 

 
14 Nas operações destinadas ao comércio e serviços, 

não é permitido financiar: 
 

a) Benfeitorias e instalações em imóveis de 
terceiros. 

b) Capital de giro associado ao investimento fixo. 
c) Flat e motéis, nos casos de empreendimentos 

imobiliários. 
d) Máquinas e equipamentos importados. 
e) Veículos de transporte de carga. 

 
 
 
 
 
 

15 O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um 
fundo vinculado ao Ministério do Trabalho e 
Emprego e destinado ao custeio de programas 
específicos. As principais ações de emprego 
financiadas com recursos do Fundo estão 
estruturadas por meio de duas vertentes: o 
Programa do Seguro-Desemprego e os Programas 
de Geração de Emprego e Renda. 

 Com relação ao FAT, são apresentadas cinco 
assertivas. Classifique-as em V (verdadeira) e F 
(falsa) e marque a opção correspondente. 

 
(  ) O Seguro-Desemprego inclui as ações de 

qualificação e requalificação profissional e de 
orientação e intermediação de mão-de-obra. 

(  ) O FAT aporta recursos no PROGER Rural, 
uma linha de especial de crédito que financia 
proprietários rurais, posseiros, arrendatários 
que utilizam, preponderantemente, mão-de-
obra familiar. 

(  ) O Fundo é gerido por um Conselho 
Deliberativo (CODEFAT), órgão colegiado, de 
caráter tripartite e paritário, composto por 
representantes dos trabalhadores, dos 
empregadores e do governo. 

(  ) Os recursos do FAT advêm, em grande parte, 
das contribuições devidas ao PIS e ao 
PASEP. 

(  ) O FAT é um fundo de natureza contábil-
financeira. 

 
a) F – F – V – V – V 
b) V – V – V – V – V 
c) F – F – V – V – F 
d) F – V – V – V – F 
e) V – V – F – V – V 

 
16 Subsidiária do BNDES, a Agência Especial de 

Financiamento Industrial – FINAME – opera com 
diversas linhas de financiamento. Com relação a 
FINAME, é falso afirmar que a Agência: 

 
a) Opera diretamente com os beneficiários dos 

financiamentos ou através de agentes 
financeiros credenciados. 

b) Pode financiar transportadores autônomos 
rodoviários de carga, para a aquisição de 
caminhões, chassis e carrocerias de 
caminhões de fabricação nacional. 

c) Pode financiar pessoas físicas que sejam 
domiciliadas e residentes no país, como os 
produtores rurais, por exemplo. 

d) Na linha FINAME não limita valor máximo de 
financiamento, pois o limite é função do valor 
do equipamento e da capacidade de 
pagamento do beneficiário. 

e) Nas suas operações é possível o 
estabelecimento de carência. 
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17 O Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF – tem suas ações 
orientadas pelas seguintes diretrizes, exceto: 

 
a) atuar em função das demandas estabelecidas 

nos níveis municipal, estadual e federal pelos 
agricultores familiares e suas organizações. 

b) melhorar a qualidade de vida no segmento da 
agricultura familiar, mediante promoção do 
desenvolvimento rural de forma sustentada. 

c) fomentar o aprimoramento profissional do 
agricultor familiar, proporcionando-lhe novos 
padrões tecnológicos e gerenciais. 

d) proporcionar o aumento da capacidade 
produtiva, a geração de empregos e a 
melhoria de renda. 

e) proporcionar a manutenção das tecnologias 
empregadas, mediante estímulos à pesquisa, 
desenvolvimento e difusão de técnicas 
adequadas à agricultura familiar. 

 
18 Com relação ao Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos (CCF), operacionalizado 
pelo Banco do Brasil, são apresentadas cinco 
afirmativas: 

 
I. Qualquer banco pode fornecer a seus clientes 

a informação quanto à inclusão do seu nome 
no CCF, vedada a cobrança de qualquer tarifa 
por esta pesquisa. 

II. Constitui motivo para inclusão do nome do 
correntista no CCF a devolução de um cheque 
sem fundos na sua 1ª apresentação. 

III. Constitui motivo para inclusão do nome do 
correntista no CCF a devolução de um cheque 
por cancelamento de talonário pelo sacado. 

IV. Pelas normas atuais, quando se trata de conta 
corrente e conjunta, são incluídos no CCF os 
nomes e CPF de todos os titulares da conta 
conjunta. 

V. No caso de cheque devolvido por insuficiência 
de fundos, além da cobrança de tarifas, o 
banco pode cobrar do correntista uma taxa de 
ressarcimento. 

 
 São verdadeiras: 
 

a) I e V, apenas. 
b) I, II, IV e V, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) I, II e IV, apenas. 
e) I, II, III, IV e V. 

 
19 “Leão compra uma TV na loja da Márcia e, não 

tendo dinheiro para pagar à vista, emite um título 
de crédito tendo como beneficiária Márcia. Esta, 
satisfeita com a venda, mas necessitando do 
dinheiro o quanto antes, desconta o título num 
Banco. Todavia, a TV apresenta defeitos e Leão, 
insatisfeito, procura por Márcia para desfazer o 
negócio e desobrigar-se do pagamento do título 

emitido. Por sua vez, o Banco, atual credor do 
título, alega a inexistência de vínculo com a 
operação de compra e venda e aciona Leão para 
honrar o título, informando que se ele desejar 
desfazer a operação de compra da TV deverá 
demandar diretamente contra Márcia.” 

 A situação narrada ilustra uma característica 
comum aos títulos de crédito. Assinale a opção 
que a contempla. 

 
a) Executividade 
b) Cartularidade 
c) Co-obrigação 
d) Autonomia 
e) Causalidade 

 
20 Leia as afirmativas abaixo, acerca de alguns 

instrumentos de formalização do crédito, e a seguir 
responda: 

 
I. a cédula de crédito é uma promessa de 

pagamento, emitida pelo devedor, em razão 
de um financiamento concedido pelo credor. 

II. a nota de crédito é um título, em tudo 
assemelhado à cédula de crédito. Porém, 
diferente da nota, a cédula é utilizada quando 
são oferecidos bens em garantia, cuja relação 
a integra. 

III. a nota de crédito só pode ser usada para 
financiamentos rurais. 

 
 Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) II e III, somente. 
c) I e II, somente. 
d) I e III, somente. 
e) II, somente. 

 
21 Sobre os contratos é correto afirmar: 
 

a) Contrato é a convenção estabelecida entre 
duas ou mais pessoas para constituir, regular, 
anular ou extinguir, entre elas, uma relação 
jurídico-patrimonial. 

b) Para sua validade o contrato exige: acordo de 
vontades, agente capaz, objeto ilícito, dentre 
outros. 

c) O contrato de empréstimo divide-se em 
contrato de cessão e de mútuo. 

d) Os contratos atenderão sempre à forma 
prescrita em lei. 

e) Os contratos se submetem aos princípios da 
boa-fé, da probidade e da supremacia da 
ordem pública, dentre outros. 
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22 Julgue corretamente as afirmativas abaixo em V 
(verdadeira) ou F (falsa) e assinale a opção 
correspondente. 

 
(  ) A validade do negócio jurídico requer a 

existência de três requisitos: agente capaz, 
objeto prescrito em lei e testemunha. 

(  ) É válido o negócio jurídico quando seu objeto 
é lícito e os agentes capazes, ainda que, por 
erro, não se revista de forma obrigada em lei. 

(  ) Salvo disposição legal em contrário, a cessão 
de um crédito abrange também os seus 
acessórios. 

(  ) É proibido ao credor recusar o recebimento de 
prestação diversa da que lhe é devida, quando 
aquela for mais valiosa. 

(  ) O contrato de compra e venda admite por 
objeto coisa atual ou futura. 

 
a) V – V – V – V – V 
b) F – F – V – F – V 
c) F – F – F – F – F 
d) F – F – V – V – V 
e) V – F – V – F – F 

 
23 Com base nas características apresentadas a 

seguir, assinale a opção que contempla o título de 
crédito em referência. 
Figuram como partes o subscritor ou promitente-
devedor, que o emite, e o beneficiário ou 
promissário-credor. Não se confunde com uma 
ordem de pagamento, mas como promessa de 
pagamento, direta e unilateral, à determinada 
pessoa, de certa quantia em certa data e a sua 
emissão não exige causa legal específica, não 
necessitando, portanto, a indicação expressa do 
motivo que lhe deu origem. 

 
a) Anticrese 
b) Cheque 
c) Letra de Câmbio 
d) Título inominado 
e) Nota Promissória 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
Considere o texto a seguir, para responder às 
questões de 24 a 32. 
 

Essa nota faz falta? 
 

e tempos em tempos, os financistas cultivam 
um novo fetiche. O atual é algo que, no idioma 

de economistas e operadores, recebe o nome de 
“grau de investimento” (investment grade, em 
inglês, como eles preferem). É um indicador usado 
pelas agências internacionais de classificação de 
risco para definir os países que, em tese, merecem 
a confiança dos investidores. São aqueles que, em 
princípio, têm um ambiente político-econômico 
mais estável que os demais e pagam em dia seus 
compromissos externos. 

 Até agora, apesar da consistência da política 
econômica praticada no país nos últimos anos, o 
Brasil ainda não conseguiu nota suficiente para ser 
aprovado no “vestibular”. Continua a ser 
classificado como um país vulnerável a cenários 
econômicos adversos. Com a ressalva de que hoje 
tem condições de pagar suas dívidas. Muitos 
analistas passaram a encarar a obtenção do “grau 
de investimento” como uma panacéia, algo 
indispensável para garantir um futuro brilhante 
para o Brasil. Será? 

 É claro que é melhor ser promovido que não 
ser. E alguns fundos de pensão de grandes 
empresas estrangeiras, proibidos de investir em 
países que não receberam o tal “grau de 
investimento”, poderiam fazê-lo. Mas, fora isso, há 
poucos efeitos práticos. “O grau de investimento 
ajuda a mostrar que o Brasil é um mercado 
confiável, mas não é determinante para a maioria 
das decisões dos investidores internacionais”, diz 
Octávio de Barros, diretor de pesquisas 
econômicas do Bradesco, “Não é mais tão 
importante quanto já foi”, diz Eduardo Assis, diretor 
do HSBC e ex-diretor do Banco Central. 

 Mesmo sem a bênção das agências de 
classificação de risco, o ágio praticado em 
empréstimos ao Brasil caiu ao menor nível em 
todos os tempos. E o Brasil é hoje um dos países 
emergentes que mais recebem investimentos 
diretos (que não inclui o capital especulativo). 

 Historicamente, o Brasil também sobressai nos 
investimentos. O total recebido em todos os 
tempos chega a 25,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) – mais que Índia (5,8%), China (14,3%) e a 
média global (22,7% do PIB). Sem nunca ter 
colado grau. 

(Época, 12 de fevereiro de 2007) 
 

D
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24 Considerando o contexto, é correto afirmar: 
 

a) a expressão “um novo fetiche” (1º parágrafo) 
se relaciona, pelo sentido sugerido, à palavra 
“bênção” (4º parágrafo). 

b) o termo “demais” (1º parágrafo) inclui os 
países estabilizados financeiramente, do 
ponto de vista dos critérios arrolados para 
essa condição. 

c) a palavra “ressalva” (2º parágrafo) ratifica o 
sentido da expressão “país vulnerável” (2º 
parágrafo). 

d) a expressão “É claro” (3º parágrafo) inicia um 
ponto de vista reafirmado adiante pelo sentido 
presente na oração “Mas, fora isso, há poucos 
efeitos práticos” (3º parágrafo). 

e) a frase interrogrativa “Será?” (2º parágrafo) 
provoca uma reposta em sintonia com a idéia 
expressa na frase anterior, conforme se pode 
constatar na seqüência textual. 

 
25 Em uma das opções, há uma expressão em que o 

sentido, preservando-se o contexto, está 
corretamente indicado. Assinale-a. 

 
a) “apesar da consistência da política econômica 

praticada no país nos últimos anos” (2º 
parágrafo) = a despeito da efemeridade da 
economia vivida no país recentemente 

b) “De tempos em tempos” (1º parágrafo) = 
extemporaneamente 

c) “para ser aprovado no vestibular” (2º 
parágrafo) = para obter a selecionada 
categoria 

d) “o ágio praticado em empréstimos ao Brasil” 
(4º parágrafo) = a queda praticada em 
empréstimos ao Brasil 

e) “E o Brasil é hoje um dos países emergentes 
que mais recebem investimentos diretos” (4º 
parágrafo) = E o Brasil é hoje um dos países 
eminentes que mais se destacam nas Bolsas 
de Investimentos 

 
26 A argumentação textual está organizada, 

principalmente, em torno do sentido de restrição. 
 Assinale a opção em que o termo destacado 

estabelece uma relação com esse mesmo 
sentido. 

 
a) “É um indicador usado pelas agências 

internacionais de classificação de risco para 
definir os países que, em tese, merecem a 
confiança dos investidores.” 

b) “O atual é algo que, no idioma de economistas 
e operadores, recebe o nome de ‘grau de 
investimento’”. 

 
 

c) “São aqueles que, em princípio, têm um 
ambiente político-econômico mais estável que 
os demais e pagam em dia seus 
compromissos externos”. 

d) “Até agora, apesar da consistência da política 
econômica praticada no país nos últimos 
anos, o Brasil ainda não conseguiu nota 
suficiente para ser aprovado no ‘vestibular’”.  

e) “Muitos analistas passaram a encarar a 
obtenção do ‘grau de investimento’ como uma 
panacéia, algo indispensável para garantir um 
futuro brilhante para o Brasil.” 

 
27 Conforme sugere o texto, a última frase “Sem 

nunca ter colado grau” revela um(a): 
 

a) lamento hostil. 
b) elogio tendencioso. 
c) reclamação grosseira. 
d) inveja velada. 
e) descontentamento exagerado. 

 
28 Considerando o contexto em que os termos 

destacados estão empregados, é correto afirmar: 
 

a) o emprego de tal, em “o tal ‘grau de 
investimento’” (3º parágrafo), caracteriza o 
papel vago e impreciso do pronome relativo. 

b) a conjunção que, presente em “que não ser” 
(3º parágrafo), classifica-se como explicativa 
em referência ao fato da oração anterior. 

c) em “mas não é determinante para a maioria 
das decisões [...]” (3º parágrafo), o adjetivo 
destacado refere-se à palavra Brasil. 

d) o emprego de fazê-lo (3º parágrafo) denota 
uso adequado de um verbo vicário. 

e) em “E alguns fundos de pensão de grandes 
empresas estrangeiras, proibidos de investir 
em países [...]”, o termo proibidos estabelece 
uma adequação de sentido e de concordância 
gramatical com o vocábulo “grandes”. 

 
29 No texto, a expressão “fora isso” (3º parágrafo) 

pode ser substituída, sem mudar o sentido da 
frase, por: 

 
a) aliás. 
b) além disso. 
c) outrossim. 
d) mesmo isso. 
e) salvo isso. 
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30 Alguns verbos do texto foram empregados em 
outros contextos lingüísticos. Assinale a opção que 
apresenta um desses verbos utilizados em 
conformidade com o padrão culto da língua. 

 
a) Os países classificados pagam em dia os 

credores. 
b) Preferimos um país honesto e organizado a 

um país “graduado” e desestabilizado. 
c) Promove-se os melhores países, de acordo 

com limitados critérios. 
d) Se houvessem critérios mais amplos de 

avaliação, os países emergentes poderiam ser 
“graduados”. 

e) É bom que nós investimos na geração jovem, 
para que seja garantido um futuro brilhante 
para o Brasil. 

 
31 Na língua, a concordância diz respeito à 

acomodação da flexão das palavras que se 
relacionam entre si, como no exemplo: “Os 
financistas cultivam um novo fetiche”. 

 Com base nessa informação, assinale a frase cuja 
concordância se faz corretamente. 

 
a) Mais de duzentos clientes saíram satisfeitos 

do Banco. 
b) Um e outro teria que investir na Bolsa de 

Valores. 
c) Haja visto a orientação da Diretoria do Banco, 

todos os clientes foram bem informados. 
d) Acontece coisas estranhas nas agências 

bancárias dos municípios brasileiros. 
e) Por falta de funcionários, foi suspensa as 

experiências e os estudos sobre investimentos 
bancários. 

 
32 Seja o seguinte fragmento extraído do texto: 
 
 
 
 
 Flexionando-se no plural o substantivo e os 

adjetivos, tem-se como correta, de acordo com a 
gramática normativa, a seguinte opção: 

 
a) São aqueles que, em princípio, têm ambientes 

políticos-econômicos mais estávies que os 
demais [...] 

b) São aqueles que, em princípio, têm ambientes 
político-econômico mais estávis que os 
demais [...] 

c) São aqueles que, em princípio, têm ambientes 
político-econômicos mais estáveis que os 
demais [...] 

d) São aqueles que, em princípio, têm ambientes 
políticos-econômicos mais estáveis que os 
demais [...] 

e) São aqueles que, em princípio, têm ambientes 
políticos-econômico mais estávis que os 
demais [...] 

33 Do fragmento a seguir, propositadamente, foram 
retirados os sinais de pontuação. Atentamente, 
faça a pontuação devida e, em seguida, assinale a 
opção correta. 

 
 O mercado está recebendo um bando de neófitos 

que são sérios candidatos a sofrer uma 
carnificina disse o americano Jim Rogers um dos 
gurus do mundo dos investimentos. 

 
 
 
 
 

a) – O mercado está recebendo um bando de 
neófitos, que são sérios candidatos, a sofrer 
uma carnificina, disse Jim Rogers, um dos 
gurus do mundo dos investimentos. 

b) “O mercado está recebendo um bando de 
neófitos, que são sérios candidatos a sofrer 
uma carnificina” – disse o americano Jim 
Rogers um dos gurus, do mundo dos 
investimentos. 

c) O mercado, está recebendo um bando de 
neófitos que são sérios candidatos, a sofrer 
uma carnificina – disse o americano Jim 
Rogers, um dos gurus do mundo dos 
investimentos. 

d) O mercado está recebendo um bando de 
neófitos, que são sérios candidatos, a sofrer 
uma carnificina, disse o americano Jim 
Rogers, um dos gurus, do mundo dos 
investimentos. 

e) “O mercado está recebendo um bando de 
neófitos que são sérios candidatos a sofrer 
uma carnificina”, disse o americano Jim 
Rogers, um dos gurus do mundo dos 
investimentos. 

 
34 Considere o uso de sufixos presentes nos 

seguintes períodos: 
 “São aqueles que, em princípio, têm um ambiente 

político-econômico mais estável que os demais 
[...]” 

I. Naquele Banco não havia nem um orelhão. 
II. O gerente do Banco sorria do narigão do 

diretor. 
III. Meu Banco é um paizão para mim. 
IV. O funcionário da Carteira de Investimentos foi 

chamado de santarrão pelo cliente. 
 
 Em que opção os itens indicam períodos cujos 

sufixos não expressam apenas significação de 
tamanho? 

 
a) I e II 
b) I, III e IV 
c) II e IV 
d) I e IV 
e) II e III 
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35 Seja o seguinte período: 
 
 
 
 
 
 Pode-se reescrever o mesmo período, sem alterar-

lhe o sentido, usando-se outra forma de pontuação 
e mantendo-se a correção gramatical, conforme se 
fez em: 

 
a) O índice Shanghai Composite, da Bolsa de 

Valores de Shanghai, na região sudoeste do 
país, em 2006, subiu 130%. 

b) Na região, sudoeste do país, o índice 
Shanghai Composite da Bolsa de Valores em 
Shanghai, subiu 130%, em 2006. 

c) Subiu 130%, o índice Shanghai Composite da 
Bolsa de Valores, de Shanghai, na região 
sudoeste do país, em 2006. 

d) O índice Shanghai Composite da Bolsa de 
Valores, de Shanghai, subiu, 130%, na região 
sudoeste do país. 

e) Em 2006, subiu 130% o índice, Shanghai 
Composite, da Bolsa de Valores, de Shanghai, 
na região, sudoeste do país. 

 
36 Marque a opção que preenche os espaços 

encontrados nos períodos a seguir, obedecendo à 
seqüência correta. 

 
 
 
 
 
 

a) emprêzas; capitaram; acautelar; surprendidas 
b) emprezas; captaram; acaltelar; surpreendidas 
c) emprêsas; capitaram; acautelar; surpreendidas 
d) empresas; captaram; acautelar; surpreendidas 
e) empresas; captaram; acaltelar; surprendidas 

 
37 Em “Novas operações do gênero foram proibidas”, 

a concordância obedece aos preceitos gramaticais 
normativos. 

 Marque a opção em que também se observa essa 
obediência. 

 
a) Deveria ser necessário a presença do gerente 

nas operações bancárias dos clientes. 
b) Ficam proibida as entradas de clientes nesta 

sala. 
c) É necessário disciplina para o desempenho de 

uma função bancária. 
d) Pode ser bom a visita do auditor fiscal em 

nossa agência bancária. 
e) Sempre é preciso vários seminários ao mês 

sobre os investimentos bancários. 
 

38 Considere o seguinte período: 
 

 Em 2006, o índice Shanghai Composite, da 
Bolsa de Valores de Shanghai, na região 
sudoeste do país, subiu 130%. 

 
 
 (Época, 12 de fevereiro de 2007) 
 
 
 
 A oração destacada expressa circunstância de: 
 

a) tempo. 
b) conformidade. 
c) conseqüência. 
d) condição. 
e) finalidade. 

 
 
 

Matemática 
 
39 Considere a seqüência numérica na qual =1a 3  e 

+ = +k 1 ka 2a 5 , . O quinto termo dessa 
seqüência é: 

≥k 1

 
a) 89 
b) 123 
c) 108 
d) 85 
e) 91 

 
40 Um servidor federal recebeu o seu salário 

referente ao mês de janeiro de 2007 e planejou 
seus gastos de acordo com a planilha a seguir: 

Só no ano passado, as _________ chinesas 
_________ cerca de US$53 bilhões nas Bolsas de 
Shanghai e Hong Kong. As autoridades chinesas 
começaram a se _________, pois foram 
_________ com o fato. 

A Televisão Central da China, de controle estatal, 
transmitiu na semana passada um show com o 
objetivo de alertar os telespectadores para não 
dar suas casas e carros em garantia para 
empréstimos feitos para compra de ações. 

 
OPÇÃO VALOR (em percentual) 

Pagar dívidas 49,0 
Gastar no Carnaval 14,0 
Poupar 15,0 
Gastar nas férias 16,0 
Outros 6,0 

TOTAL 100,0 
 
 Sendo R$ 1.800,00 o salário líquido recebido por 

esse servidor, a quantia gasta por ele no carnaval 
foi: 

 
a) R$ 441,00 
b) R$ 270,00 
c) R$ 288,00 
d) R$ 108,00 
e) R$ 252,00 
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41 Um objeto, após um aumento de 35%, passou a 
custar R$ 3.322,08. O preço do objeto sem o 
aumento é: 

 
a) R$ 2.460,80 
b) R$ 2.832,18 
c) R$ 2.780,12 
d) R$ 3.012,60 
e) R$ 3.060,80 

 

42 O número racional x
y

 tem as seguintes 

características: a soma dos quadrados dos 
termos x e y é igual a 241 e o quadrado da soma 
dos termos x e y é 361. Logo, o produto de x por y 
é igual a: 

 
a) 45 
b) 30 
c) 60 
d) 90 
e) 75 

 

43 Para construir 2
3

 de uma obra, 16 operários, 

trabalhando 6 horas por dia, completaram a tarefa 
em 20 dias. Em quantos dias 20 operários, 
trabalhando 8 horas por dia, completarão a obra, 
supondo que estes operários tenham a mesma 
capacidade que os primeiros e as mesmas 
condições de trabalho? 

 
a) 5 dias 
b) 3 dias 
c) 8 dias 
d) 6 dias 
e) 4 dias 

 
44 Dentre os serviços que um BANCO presta à 

comunidade, há três pelos quais cobra as taxas X, 
Y e Z em reais. Ao final do expediente de um dia 
de trabalho, os caixas A, B e C anotaram os 
valores recebidos referentes às taxas 
supracitadas: 

 
 A → 5X + 4Y + 7Z = 127,90 
 B →   X + 2Y +   Z =   77,50 
 C → 3X + 3Y +   Z = 113,20 
 
 Logo, a soma das taxas X + Y + Z é, em real,  

igual a: 
 

a) 35,40 
b) 46,20 
c) 44,70 
d) 33,80 
e) 36,70 

 

45 A tabela a seguir indica a distribuição de 
freqüência das estaturas das crianças de um 
acampamento infantil. 

 
ESTATURA 

(cm) 
FREQÜÊNCIA 

(fi) 
PONTO MÉDIO 

(xi) xi.fi

120    129 6 124,5 747,0 
129    138 12 133,5 1602,0 
138    147 16 142,5 2280,0 
147    156 13 151,5 1969,5 
156    165 7 160,5 1123,5 

 ∑fi = 54  ∑xifi = 7722 
 
 A altura média das crianças desse acampamento é: 
 

a) 145 cm 
b) 143 cm 
c) 147 cm 
d) 153 cm 
e) 138 cm 

 
46 Um capital de R$ 5.000,00 aplicado à taxa de juros 

simples 7,5% a.a., obteve um rendimento de  
R$ 843,75. O tempo correspondente à aplicação 
foi de: 

 
a) 2 anos e 2 meses 
b) 1 ano e 11 meses 
c) 2 anos e 1 mês 
d) 1 ano e 5 meses 
e) 2 anos e 3 meses 

 

47 O desconto comercial de um título é igual a 3
4

 de 

seu valor nominal. Determinar a taxa de desconto, 
sabendo-se que o resgate desse título teve 5 
meses de antecipação. 

 
a) 2% ao mês 
b) 2,5% ao mês 
c) 1,5% ao mês 
d) 15% ao mês 
e) 0,15% ao mês 

 
48 Se aplicarmos R$ 25.000,00 a juros compostos de 

6% ao trimestre, teremos após 3 anos, em real, a 
importância correspondente a: 

 
a) 25.000×(1,06)–12 
b) 25.000×(1,02)9 
c) 25.000 ×(1,06)12 
d) 25.000×(1,02)12 
e) 25.000×(1,02)–9 
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49 João aplica ao final de cada mês R$ 1.000,00 em 
um fundo de investimentos que paga juros 
compostos de 5% ao mês. O montante que ficará 
à disposição de João imediatamente após o 10º 
depósito será: 

Use: (1,05)10 = 1,63 
 

a) R$ 12.300,00 
b) R$ 11.200,00 
c) R$ 12.500,00 
d) R$ 11.800,00 
e) R$ 12.600,00 

 
50 A tabela abaixo, apresentando algumas células 

sem valores numéricos, refere-se a um 
empréstimo bancário de R$ 12.000,00 entregue no 
ato da assinatura do contrato, à taxa nominal 12% 
ao ano; para pagamento em 6 meses sem 
carência pelo Sistema Price. 

 

n Prestação Juros Amortização Saldo 
Devedor 

0 ⎯ ⎯ ⎯ 12.000,00 
1    10.049,42 
2  100,49   
3  80,79 1.989,79 6.089,54 
4  60,90 2.009,68 4.079,86 
5     
6     

 
 Com relação a essa situação, julgue os itens a 

seguir: 
 

I. Imediatamente após o pagamento da segunda 
prestação, o saldo devedor será inferior a  
R$ 8.100,00. 

II. O valor da quinta prestação será superior a  
R$ 2.100,00. 

III. O valor correspondente aos juros pagos na 
sexta prestação será inferior a R$ 30,00. 

 
 Assinale a opção correta de resposta. 
 

a) Os itens I e III estão certos. 
b) Os itens I e II estão certos. 
c) Os itens II e III estão certos. 
d) Apenas o item II está certo. 
e) Todos os itens estão certos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
51 A invasão do Iraque por forças militares de 

vários países, sob o comando dos EE.UU., deu-
se oficialmente porque aquele país: 

 
a) estava em guerra civil. 
b) planejava a destruição de Israel. 
c) era o único país do Oriente que possuía 

armas nucleares. 
d) aliou-se à Coréia do Norte. 
e) possuía um arsenal de armas de destruição 

em massa. 
 
52 O mundo assiste hoje ao que, comumente, é 

chamado de globalização. Nesse processo, 
massas enormes de capital financeiro, 
comandadas por grandes empresas/grupos, 
circulam entre países. Daí decorre que: 

 
a) todos os países participam igualmente da 

globalização. 
b) fronteiras nacionais não mais existem. 
c) o comércio e o investimento internacionais 

são cada vez mais dominados por grandes 
grupos (oligopólios). 

d) a rivalidade econômica cessou entre grupos 
e países em razão da crescente 
interdependência econômica. 

e) fome e desemprego no mundo globalizado 
não mais existem. 

 
53 Acreditar que a natureza é inesgotável constitui 

erro ainda hoje muito difundido. Essa crença 
constitui a base da justificativa daqueles que a 
exploram de forma predatória. Para manter o 
equilíbrio, porém, entre Homem e Natureza não 
é necessário: 

 
a) respeitar as interdependências existentes 

entre as estruturas de numerosas espécies 
animais, vegetais e de talófitos, no interior 
de um mesmo espaço vital. 

b) submeter as considerações econômicas de 
custo e eficiência à necessidade de 
preservação da natureza. 

c) promover uma educação ecológica e 
ambiental. 

d) limitar a exploração dos recursos naturais a 
níveis previamente determinados por 
estudos técnicos. 

e) conscientizar as empresas acerca de suas 
responsabilidades para com o meio 
ambiente. 
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54 O padrão energético mundial dá mostras de 
esgotamento. Faz-se necessário substituí-lo por 
outro: 

 
a) com base no petróleo e no carvão. 
b) renovável e não poluente. 
c) que use exclusivamente a força do vento e 

das marés. 
d) de tração animal e humana. 
e) proveniente da queima das biomassas hoje 

existentes. 
 
55 São atividades econômicas tradicionais do 

Nordeste: 
 

a) cana, pecuária, algodão e cacau. 
b) microeletrônica, calçados, fumo e bebidas. 
c) siderurgia, algodão, cana e pecuária. 
d) papel e celulose, mineração, indústrias 

metalmecânicas e alimentos. 
e) calçados, vestuário, indústria química e 

farmacêutica e óleos vegetais. 
 
56 A seca, provavelmente, é o fenômeno que mais 

caracteriza o Nordeste no imaginário popular. A 
esse respeito, pode-se afirmar: 

 
a) A seca é a principal causa da pobreza do 

Nordeste. 
b) A seca atinge toda a região nordestina. 
c) As secas ocorrem somente no Sertão 

nordestino. 
d) As secas são, também, a principal causa da 

migração rumo ao centro sul, 
independentemente da estrutura fundiária 
da região. 

e) Por causa da seca, no Sertão concentram-
se os maiores problemas sociais da região. 

 
57 Em 1951, o governo federal estabeleceu uma 

área de 950.000 km2, que foi denominada 
Polígono das Secas. Essa área abrange: 

 
a) os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 
b) uma área contínua que vai do Ceará até a 

Bahia. 
c) os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Sergipe. 
d) os estados da Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. 
e) desde o Piauí até o Norte de Minas, 

incluindo Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia. 

 
 
 
 
 
 

58 O Nordeste não é uma região homogênea. Nela 
convivem 4 sub-regiões nordestinas, que são: 

 
a) Zona da Mata, Sertão, Agreste, Mata de 

Cocais. 
b) Zona da Mata, Caatinga, Sertão, Meio-

Norte. 
c) Zona da Mata, Sertão, Pré-Amazônia, Meio-

Norte. 
d) Zona da Mata, Sertão, Agreste, Meio-Norte. 
e) Caatinga, Pré-Amazônia, Mata de Cocais, 

Mangue. 
 
59 No cumprimento de sua missão de apoiar o 

desenvolvimento do Nordeste, os programas do 
BNB apóiam prioritariamente empreendimentos 
e iniciativas que: 

 
a) alcancem as maiores taxas de rentabilidade 

possível. 
b) geram emprego e renda para os 

nordestinos. 
c) ofereçam as maiores garantias reais ao 

Banco. 
d) fortaleçam a atual estrutura fundiária da 

região. 
e) contribuam prioritariamente para resolver os 

problemas do balanço de pagamento do 
País. 

 
60 As pequenas e médias empresas têm uma 

contribuição decisiva para a criação da 
ocupação e renda no Nordeste. Por isso, o BNB 
direciona sua ação visando apoiar, em primeiro 
lugar, 

 
a) as pequenas e médias empresas 

nordestinas. 
b) os grandes exportadores de soja do sul do 

Maranhão. 
c) a grande empresa regional. 
d) as empresas com uma grande relação 

capital/produto. 
e) as empresas poupadoras de mão-de-obra. 
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