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Nome: No Inscrição:

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - Verifique se o NÚMERO do GABARITO, colocado na quadrícula acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO

DE RESPOSTAS e da etiqueta colada na carteira escolar; esses NÚMEROS deverão ser idênticos, sob pena de
prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência, exija do Fiscal de Sala um
caderno de prova cujo número do gabarito seja igual ao constante do seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado no seu verso.
4 - DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
5 - Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 60, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções (respostas),

precedidas das letras a, b, c, d e e.
6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha,

FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta),  toda a área correspondente à  opção de sua
escolha, sem ultrapassar seus limites.

7 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
8 - Será  anulada  a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma

opção.
9 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com  muita atenção, pois qualquer reclamação

sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.
10 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,  tam-

pouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
11 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser

copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.8 do edital.
12 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando

de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância  dessa
exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

13 - Este caderno de prova está assim constituído:

Disciplinas Questões
Língua Portuguesa 01 a 15
Língua Inglesa 16 a 30
Direito (Constitucional, Administrativo, Comercial e Penal) 31 a 40
Administração 41 a 50
Sistema Financeiro Nacional 51 a 60

Boa Prova



Analista - Banco Central do Brasil  - 2002 Prova b.1 - Gabarito 32

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto abaixo serve de base para as questões 01
e 02.

 O processo de reestruturação da economia bra-
sileira alterou radicalmente o cenário
_____1_______ atuavam as instituições financei-
ras. A abertura da economia, _____2_______ in-
cremento das importações e exportações, além
de exigir o desenvolvimento de produtos e servi-
ços ágeis no mercado de câmbio, revelou o grau
de ineficiência de alguns setores industriais e co-
merciais domésticos, com baixa lucratividade e
deseconomias, ______3______ refletir-se na in-
capacidade de recuperação de empréstimos con-
cedidos pelos bancos. ______4______, atuou o
corte de subsídios a alguns setores econômicos,
aumentando o grau de inadimplência para com o
sistema bancário. Além disso, as políticas mone-
tária e fiscal restritivas adotadas a partir da im-
plementação do Plano Real contribuíam adicio-
nalmente para as dificuldades creditícias enfren-
tadas por alguns setores da economia,
____5_____ forma passageira.

 (www.bcb.gov.br)

01- Assinale a opção em que uma das sugestões não
preenche a lacuna com coesão e coerência.

a) 1  em que / no qual
b) 2  acompanhada do conseqüente / seguida

naturalmente do
c) 3  que passou a / o que veio a
d) 4  No mesmo sentido / Com a mesma orien-

tação
e) 5 mesmo que de / apesar de

02- Assinale a opção que não dá continuidade ao
texto, de forma coesa, coerente e gramatical-
mente correta.

a) O que evidenciou uma relativa incapacidade
de algumas instituições financeiras promove-
rem, espontânea e tempestivamente, os
ajustes necessários para sua sobrevivência
no novo ambiente econômico foi a conjuga-
ção desses fatos anteriormente enumerados
ao desaparecimento do "imposto inflacioná-
rio", após a estabilização da economia.

b) Conjugado ao desaparecimento do "imposto
inflacionário", após a estabilização da eco-
nomia, esse conjunto de fatores evidenciou
uma relativa incapacidade de algumas insti-
tuições financeiras promoverem, espontânea
e tempestivamente, os ajustes necessários
para sua sobrevivência no novo ambiente
econômico.

c) Todos esses fatos, conjugados com o desa-
parecimento do "imposto inflacionário", após
a estabilização da economia, evidenciou-se
uma relativa incapacidade de algumas insti-
tuições financeiras promoverem, espontânea
e tempestivamente, os ajustes necessários
para sua sobrevivência no novo ambiente
econômico.

d) Associada ao desaparecimento do "imposto
inflacionário", após a estabilização da eco-
nomia, essa conjuntura evidenciou uma rela-
tiva incapacidade de algumas instituições
financeiras promoverem, espontânea e tem-
pestivamente, os ajustes necessários para
sua sobrevivência no novo ambiente econô-
mico.

e) Uma relativa incapacidade de algumas insti-
tuições financeiras promoverem, espontânea
e tempestivamente, os ajustes necessários
para sua sobrevivência no novo ambiente
econômico foi evidenciada em razão da con-
jugação desses fatos ao desaparecimento do
"imposto inflacionário" ocorrido após a estabi-
lização da economia.
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Leia o texto abaixo para responder às questões 03
e 04.

A população sertaneja é e será monarquista por
muito tempo, porque no estádio inferior da evolu-
ção social em que se acha, falece-lhe a precisa
capacidade mental para compreender e aceitar a
substituição do representante concreto do poder
pela abstração que ele encarna, pela lei. Ela ca-
rece instintivamente de um rei, de um chefe, de um
homem que a dirija, que a conduza e, por muito
tempo ainda, o Presidente da República, os presi-
dentes dos Estados, os chefes políticos locais se-
rão o seu rei, como, na sua inferioridade religiosa,
o sacerdote e as imagens continuam a ser os seus
deuses. Serão monarquistas como são fetichistas,
menos por ignorância do que por um desenvolvi-
mento intelectual, ético e religioso, insuficiente ou
incompleto.

(Raimundo Nina Rodrigues, As Coletividades Anormais, S.
Paulo, 1939)

03- Julgue se as proposições 1, 2 e 3 expressam a
leitura correta do texto, reproduzindo as idéias
nele contidas sem distorcer e desvirtuar a signifi-
cação textual. Marque, a seguir, a opção correta.

1. Dada a situação de repúdio às relações soci-
ais do homem sertanejo, falece-lhe a capaci-
dade mental responsável pelo pensamento
abstrato.

2. No aspecto religioso, a população sertaneja
padece da mesma inferioridade que de-
monstra ter em relação à representação polí-
tica.

3. Menos por ingenuidade e mais por ignorân-
cia, a população do interior adere instintiva-
mente e se submete passivamente ao ideário
monarquista.

a) Estão incorretas as proposições 1 e 3.
b) Todas as proposições estão incorretas.
c) Está correta apenas a proposição 1.
d) Todas as proposições estão corretas.
e) Estão corretas as proposições 1 e 2.

04-  Assinale o parágrafo que, ao dar continuidade ao
trecho de Raimundo Nina Rodrigues, produz uma
ruptura na linha de argumentação e de desenvol-
vimento das idéias do texto.

 a) Conseqüentemente, o que predomina sobe-
rana é a vontade, são os sentimentos ou os
interesses pessoais dos chefes, régulos ou
mandões, diante dos quais as maiores garan-
tias da liberdade individual ou se transformam
em recurso de perseguição contra inocentes,
se desafetos, ou se anulam em benefício de
criminosos quando amigos.

b) O que é pueril é exigir que essas populações
compreendam que a federação republicana é
a condição, a garantia da futura unidade polí-
tica de um vasto país que não pode oferecer
a centralização governamental da Monarquia.

c) O que não se pode exigir delas é que perfilem
entre os que estão de posse do poder e os
que disputam essa posse, capitaneados por
verdadeiros régulos de que os jagunços
representavam apenas o exército, a força
material.

d) Seria ingênuo esperar que pudesse ser outro
o sentimento político do sertanejo; seria pre-
ciso negar a evolução política e admitir que
os povos mais atrasados e incultos podem,
sem maior preparo, compreender, aceitar e
praticar as formas de governo mais liberais e
complicadas.

e) Todas as grandes instituições que, na civili-
zação deste fim de século, garantem a liber-
dade individual e dão o cunho da igualdade
dos cidadãos perante a lei são mal compre-
endidas, sofismadas e anuladas por essa
gente.
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Leia o texto abaixo para responder às questões 05
e 06.

5
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Pode até mesmo parecer um pouco antagô-
nica a conjugação dos termos “tecnologia” e
“política”, mas a prática – e sua intensidade –
com que se desenvolve o processo de con-
vencimento popular em tempos atuais, com
toda a “sofisticação” de recursos – não ne-
cessariamente técnicos – que se possa ima-
ginar, nos leva a admitir a absoluta compati-
bilidade entre aqueles termos, ao ponto em
que imaginar-se uma candidatura sem o ar-
rojo dos “avanços” estratégicos políticos é o
mesmo que se predispor à mais imprevisível
das aventuras.
Segundo dados da ONU, dois terços da po-
pulação mundial não se sente representada
por seus governos e tem uma péssima opi-
nião sobre a honestidade e sentido público
dos políticos, muitas vezes sendo o voto uma
manifestação “mais contra o que se teme, do
que a favor do que se espera”.

(Alexandre Vidigal de Oliveira, Tecnologia política e a
globalização da crise de representatividade, in: Correio
Braziliense, 14/10/2002, com adaptações)

05- Considerando que as  opções a seguir consti-
tuem, no conjunto, uma reescritura para o pri-
meiro parágrafo do texto, assinale o trecho que
apresenta erro gramatical ou desrespeita as
idéias do texto.

Pode até mesmo parecer antagônica a conjugação
dos termos “tecnologia” e “política”.

a) A intensidade da prática, no entanto, nos leva
a admitir a absoluta compatibilidade entre
aqueles termos.

b) O processo de convencimento popular em
tempos atuais se desenvolve com a prática.

c) Tal processo apresenta toda a sofisticação de
recursos que se possa imaginar; recursos
estes não necessariamente técnicos.

d) Isso leva ao ponto de não mais se imaginar
uma candidatura desprovida dos avanços
estratégicos políticos.

e) Esses “avanços” estratégicos são, portanto, o
mesmo que se predispor à mais imprevisível
das aventuras.

06- Marque a opção correta a respeito do emprego
das expressões do texto.

a) Preserva-se a correção gramatical da oração
ao empregar, alternativamente, sentem em
lugar de “sente”(l.15).

b) A conjunção “e”(l.16), além de ter o valor
semântico de adicionar uma idéia a outra,
tem, no texto, também o valor de introduzir
uma conseqüência para a oração anterior.

c) Mantém-se a coerência textual ao empregar a
expressão a maioria da população, em lugar
de “dois terços da população”(l.14 e 15), mas
para manter a correção gramatical é necessá-
rio substituir “tem”(l.16) por têm.

d) A estruturação sintática do período admite
que a vírgula após “políticos”(l.18) seja subs-
tituída por ponto final sem que isso prejudique
a correção gramatical ou a coerência do
texto.

e) A coerência textual e a correção gramatical
permitem a retirada da contração com a pre-
posição “do” após “teme,”(l.19).

07- Julgue as afirmações a respeito do emprego das
estruturas lingüísticas do texto para, a seguir,
marcar a opção correta.
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Do ponto de vista do “pai de família pobre” da
década de 20 ou 30, o Estado aparece como
aquele que deve prover os cidadãos do
conforto material mínimo à sobrevivência, na
forma de emprego ou de outras condições
mais diretas, como moradia, saúde ou
educação. Não se trata de emitir um juízo de
valor sobre esta concepção, mas de
constatar sua existência. Necessário, porém,
confrontar isso com o reverso da medalha, ou
seja, a política estatal em relação a esse tipo
de reivindicação, especialmente para o
período que antecede 1930 e que surge para
a historiografia como domínio exclusivo das
oligarquias.

(Jaime Rodrigues, Crise da primeira república: classes
médias e Estado na década de 20, com adaptações)

I. De acordo com as regras de regência da
norma culta, a estrutura “prover os cidadãos
do conforto”(l.3 e 4) admite a substituição por
assegurar aos cidadãos o conforto.

II. O infinitivo verbal “emitir”(l.7) não admite
emprego na flexão plural por concordar com
“um juízo”(l.7).
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III. O pronome “isso”(l.10), de acordo com os
sentidos do texto, refere-se à mesma idéia
expressa por  “emitir um juízo de valor”(l.7 e
8).

IV. A substituição de “esse tipo de reivindicação”
(l.11 e 12) por essa reivindicação preserva-
ria a coerência textual, mas, para manter a
correção gramatical da oração, seria neces-
sário empregar o sinal indicativo de crase no
“a” que antecede a expressão.

V. O estilo do autor elimina o verbo flexionado
no início do último período sintático do texto,
mas as regras gramaticais da norma culta e a
coerência textual deixam aí subentendida a
forma verbal É.

Estão corretos apenas os itens:

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

Texto para responder a questão 08.
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A indústria cultural não é simplesmente mais
um ramo da produção na diversificada produ-
ção capitalista, ela foi concebida e reorgani-
zada para preencher funções sociais especí-
ficas, antes preenchidas pela cultura bur-
guesa, alienada de sua base material. A nova
produção cultural tem a função de ocupar o
espaço do lazer que resta ao operário e ao
trabalhador assalariado depois de um longo
dia de trabalho, a fim de recompor suas for-
ças para voltar a trabalhar no dia seguinte,
sem lhe dar trégua para pensar sobre a reali-
dade miserável em que vive. A indústria cultu-
ral, além disso, cria a ilusão de que a felici-
dade não precisa ser adiada para o futuro,
por já estar concretizada no presente – basta
lembrar o caso da telenovela brasileira.  E,
finalmente, ela elimina a dimensão crítica
ainda presente na cultura burguesa, fazendo
as massas que consomem o novo produto da
indústria cultural esquecerem sua realidade
alienada. Com a dissolução da obra de arte e
da cultura no cotidiano, extinguem-se a re-
messa para o futuro e a promessa de felici-
dade, inerentes à obra de arte burguesa.
(Barbara Freitag, A Teoria Crítica Ontem e Hoje, pp.72-
73, com adaptações)

08- Julgue as afirmações a respeito do texto como
verdadeiras (V) ou falsas (F), para marcar a op-
ção a seguir.

(  ) Subentende-se que a cultura burguesa não
preenchia funções sociais específicas porque
estava alienada de sua base material.

(  ) Pelo desenvolvimento da argumentação do
texto, infere-se que a cultura burguesa é mais
crítica que sua sucedânea, a indústria cultu-
ral.

(  ) De acordo com as idéias do texto, a preposi-
ção “antes”(l.5) pode ser substituída pela
expressão até então, sem prejudicar a coe-
rência textual ou a correção gramatical.

(  ) Pelos laços de coesão textual, o pronome
“lhe”(l.12) corresponde a “nova produção
cultural”(l.6 e 7), por isso admite a substitui-
ção por a ela.

(  ) Segundo a argumentação do texto, a forma
verbal de gerúndio “fazendo”(l.19) corres-
ponde a e faz e está sendo empregada com o
valor de causa.

(  ) Considerando os sentidos textuais, a preposi-
ção “Com”(l.22), ao iniciar o último período
sintático do texto, introduz um objetivo para a
idéia expressa na oração anterior.

A seqüência correta obtida é:

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



Analista - Banco Central do Brasil  - 2002 Prova b.1 - Gabarito 36

5

10

15

O Brasil tem o maior e mais complexo sis-
tema financeiro da América Latina, com 208
bancos, que se distribuem por mais de 17 mil
agências e aproximadamente 15 mil postos
de atendimento adicionais. Contudo, o desen-
volvimento desse imenso complexo, nos
últimos trinta anos foi profundamente mar-
cado pelo crônico processo inflacionário que
predominou, nesse período, na economia
brasileira. A longa convivência com a inflação
possibilitou às instituições financeiras ganhos
proporcionados pelos passivos não-remune-
rados, como os depósitos a vista e os recur-
sos em trânsito, o que compensou ineficiên-
cias administrativas e perdas decorrentes de
concessões de créditos que foram se reve-
lando, ao longo do tempo, de difícil liquida-
ção.
(www.bcb.gov.br)

09- Assinale a opção em que a substituição sugerida
está de acordo com as idéias do texto acima e
não exige outras transformações no texto para
assegurar a correção gramatical.

a) “que se distribuem”(l.3)   os quais seriam
distribuídos

b) “Contudo, o desenvolvimento desse imenso
complexo”(l.5 e 6)   O desenvolvimento de tal
sistema, todavia,

c) “possibilitou às instituições financeiras ga-
nhos”(l.11)   permitiu que as instituições fi-
nanceiras ganhassem

d) “como os depósitos a vista”(l.13)  como, tam-
bém, os depósitos a vista

e) “o que compensou”(l.14)  compensadas

10- Os trechos abaixo constituem um texto, mas es-
tão desordenados. Ordene-os e assinale a opção
que apresenta a seqüência que organiza o texto
de forma coesa e coerente.

(  ) O sucesso está baseado em alguns outros
pilares, entre os quais está o atendimento
sem privilégios, que rompe com a cultura do
clientelismo e da intermediação.

(  ) Entre 98% e 99% dos usuários classificaram
os serviços oferecidos nessas centrais como
bons ou muito bons nas unidades de funcio-
namento, que reúnem, num mesmo espaço,
diversos órgãos públicos de diferentes esfe-
ras de governo, iniciativa privada, concessio-
nários de serviços públicos, associações e
entidades da sociedade civil.

(  ) A expressão "trata-se de um serviço de pri-
meiro mundo" se tornou comum após a cria-
ção das centrais de atendimento ao cidadão
em todo o país, por diversos governos esta-
duais e municipais, com os mais diferentes
nomes.

(  ) Esse funcionamento eficiente e contínuo da
central requer um treinamento especializado
dos servidores, a rapidez na confecção de
documentos e a ausência de exigências bu-
rocráticas como os velhos formulários de
papel comprados nas papelarias, agora subs-
tituídos pelo preenchimento direto dos dados
nas telas de computador.

(  ) O acesso direto a tais serviços – que funcio-
nam ininterruptamente durante 12 horas por
dia de segunda a sexta, e seis horas aos
sábados – diminui o tempo e os custos para o
cidadão.

(Gestão empreendedora: inovar para vencer as dificuldades,
09/08/2002, www.planejamento.gov.br)

a) 2º, 1º, 4º, 5º, 3º
b) 1º, 5º, 4º, 2º, 3º
c) 3º, 5º, 2º, 1º, 4º
d) 5º, 2º, 1º, 4º, 3º
e) 4º, 3º, 5º, 1º, 2º
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11- Ordene os trechos, de modo a comporem um
único texto que obedeça à seguinte ementa:

I – Considerações preliminares a respeito da
imprecisão conceitual de “direitos humanos”;
necessidade da efetivação dos direitos hu-
manos. II – Considerações acerca do signifi-
cado que se deve atribuir ao termo “direitos
humanos”. III – A emergência dos direitos
humanos e a influência do contexto ideológico
na sua caracterização. IV – Confusão con-
ceitual vigente no tratamento terminológico do
tema; diferenciação dos termos. V – Concep-
ção de direitos humanos diante da norma
jurídica e da ordem política.

(  ) Tendo surgido num cenário em que o pano de
fundo era o surgimento da classe burguesa,
os direitos humanos foram alvo da crítica
marxista, que os acusou de serem a mani-
festação dos interesses e do ideário burguês.
Não sem razão, a assim chamada primeira
geração dos direitos humanos, erigida pelo
pensamento liberal, constitui-se em direitos
individuais, como os direitos de participação
política, as garantias processuais e o direito
de propriedade. Objetiva e efetivamente, essa
primeira geração fundamenta-se em um sis-
tema de valoração com cariz individualista.

(  ) Não raras vezes, encontramos a expressão
“direitos fundamentais” como sinônimo de
“direitos humanos”. Há uma tendência doutri-
nária em definir e denominar os direitos hu-
manos como aqueles positivados nas decla-
rações e convenções internacionais. Já a
terminologia “direitos fundamentais” se aplica-
ria aos positivados internamente por um País.
Diante de tantas definições, destacamos que
os direitos humanos ultrapassam o sentido
estrito de uma ordem jurídica escrita; encon-
tram-se numa dimensão superior que lhes
empresta validade universal e objetiva.

(  ) A problemática dos direitos humanos está
presente em diversos momentos da nossa
vida social contemporânea. Mobilizado em
várias circunstâncias e conclamado sob as
mais diversas razões, o termo “direitos huma-
nos” tem sido empregado sob o signo da
confusão que se faz entre sua dimensão
conceitual e seu fundamento. Tal ocorrência,
entretanto, não diminui e tampouco debilita a
luta, inexoravelmente séria e comprometida, a
ser empreendida quotidianamente pela sua
real efetivação.

(  ) Reconhecemos que os direitos humanos
assumem a posição de princípios ético-nor-
mativos. Portanto, transcendem ao normati-
vismo-dogmático, alicerçando e instituindo
materialmente a juridicidade. Outrossim, con-
figuram-se como elementos legitimadores da
ordem política e fundamentadores da norma-
tividade jurídica. Advogamos que os direitos
humanos constituem postulados éticos, forja-
dos a partir da era moderna, componentes da
existência do homem como pessoa.

(  ) Preliminarmente, temos que os direitos hu-
manos referem-se a uma proteção mínima
que possa conduzir o ser humano a viver
dignamente. Constituem uma esfera essenci-
almente indisponível, existente em torno do
indivíduo, que objetiva o respeito mais pro-
fundo à pessoa humana. Isso implica que
toda e qualquer autoridade, todo e qualquer
poder político tem a obrigatoriedade de os
garantir e adimplir. Ressalte-se, demais disso,
que há de se proteger o indivíduo de qualquer
tipo de arbítrio, inclusive, mas não unica-
mente, o estatal.
(Baseado em Plínio Melgaré, Direitos humanos: uma
perspectiva contemporânea – para além dos reducionis-
mos tradicionais)

A seqüência correta é:

a) V,  II,  III,  IV,  V
b) III,  V,  I,  II,  IV
c) V,  I,  IV,  II,  III
d) I,  II,  III,  IV,  V
e) II,  V,  I,  III,  IV
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12- Assinale a opção que corresponde a erro
gramatical ou de grafia.

A iminência(1) de uma crise bancária é capaz de
afetar e contaminar todo o(2) sistema econômico,
fazendo com que(3) os titulares de ativos finan-
ceiros fujam do sistema financeiro e se refu-
giam(4), para preservar o valor do seu patrimônio,
em ativos móveis ou imóveis e, em casos extre-
mos, em estoques crescentes de moeda estran-
geira. Para evitar esse tipo de distorção(5), é
fundamental a manutenção da credibilidade no
sistema financeiro.
(www.bcb.gov.br)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

13- Assinale a opção que corresponde a erro grama-
tical ou de grafia.

As instituições financeiras brasileiras, em geral,
perderam a capacidade de avaliar corretamente
riscos e analisar a(1) rentabilidade de investimen-
tos, contentando-se(2), para auferir(3) grandes lu-
cros, em(4) especializar-se na captação de recur-
sos de terceiros e apropriarem-se(5) do denomi-
nado "imposto inflacionário".
 (www.bcb.gov.br)

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

14- Assinale a opção gramaticalmente correta.

a) Está a pleno e rápido andamento uma revolu-
ção nas relações entre bancos e clientes,
alinhada com à própria velocidade da im-
plantação de sistemas, equipamentos e pro-
cessos que caracterizam a tecnologia da
informação, ou seja, da informática e das
telecomunicações.

b) De um lado, o sistema bancário investe conti-
nuamente em infra-estrutura, lança novos
produtos e serviços e reduz custos. De outro,
o cliente vai aderindo progressivamente a
essas maravilhas da modernidade, com-
prando computadores (e aprendendo a viver
com eles) e vencendo resistências culturais
seja em casa, seja no trabalho.

c) Já estão informatizadas 73% das operações
bancárias e já existe 15 milhões de corren-
tistas agindo de alguma forma conectados a
rede. É verdade que os incluídos na era digi-
tal ainda são minoria na sociedade brasileira:
estimam-se que de 10% a 11% da população
tenha acesso à Internet.

d) Esse quadro, porém, demonstra pelo menos
duas faces: a) os já incluídos têm à sua dis-
posição um leque de possibilidades igual ou
mais amplo do que em muitos países do pri-
meiro mundo; b) no campo dos excluídos, há
um enorme espaço à conquistar.

e) Há ações públicas ou governamentais intei-
ramente eletrônicas que, em muitos casos,
independe da posse de computador na casa
das pessoas: licenciamento de veículos, de-
claração do imposto de renda, eleições, urnas
e apuração, por exemplo.
(Itens adaptados de
www2.estado.estadao.com.br/edição/especial/bancos)
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15- O ingresso dos bancos na era digital não se fez,
obviamente, sem grandes e continuados investi-
mentos. Sólida infra-estrutura, bom trabalho de
orientação, as experiências bem-sucedidas de
quem não vê maiores dificuldades na operação
eletrônica vão dissipando _____resistências dos
ainda não-digitalizados. Os clientes adaptam-se
___ novas tecnologias de modos muito distintos.
_____ segmentos de pessoas maduras, com mais
de 60 anos, nos quais a utilização da Internet é
maior do que em segmentos jovens, com menos
de 30 anos. Procura-se  fornecer o maior número
de informações aos clientes, ajudando-os ___ su-
perar as primeiras dificuldades e demonstrando
que, nos meios eletrônicos, "o índice de falhas
sistêmicas é mínimo". Embora metade da popula-
ção economicamente ativa brasileira esteja fora
do sistema bancário – e este é um novo território
ainda ___ conquistar –, ___ marcha da digitaliza-
ção para os que já estão dentro do sistema é um
caminho que não tem volta.

(Adaptado de
www2.estado.estadao.com.br/edição/especial/bancos)

Indique a opção cujos itens completam correta-
mente as lacunas do texto acima.

a) às   as  A    à  a  a
b) as   as  Há  a  a  à
c) as   às  Há  a  a  a
d) às   às  Há  a  à  a
e) as   às  A    à  à  a

LÍNGUA INGLESA

Read the text below in order to answer questions
16 to 20:

The Latin American Economies

For decades, the economies of Latin America
were heavily protected. Government ownership of
industry was widespread. Foreign investment was
minimal. The theory was that to end dependence
on basic commodities (coffee, sugar, copper),
industries had to be protected against bigger –
usually U.S. – companies. Nationalism and
economics made a marriage of convenience.

But beginning in the 1980s, Latin governments
changed, because economic performance was
dismal and Asia’s example was instructive. The
phrase “Washington consensus” was soon coined
by economist John Williamson of the Institute for
International Economics to denote the policies that
the U.S. government and Washington-based
institutions ( the World Bank, the International
Monetary Fund) were advocating: lower tariffs,
higher foreign investment, tighter budgets, less
inflation.

Brazil exemplified the shift. In 1985, tariffs
averaged 80 percent; by 2000, they were 15
percent. Privatization of nationalized companies
exploded; from 1996 to 2001, Brazil received
nearly $150 billion in foreign direct investment. As
The Economist notes, the changes have benefited
Brazil. Hyperinflation ( exceeding 1,000 percent
annually ) was conquered. But there was no
permanent boom, and since 1999, the economy
has slowed.

16- According to the author, Latin America’s economic
situation

a) was poor in the 1980s, thus requiring change.
b) has shown no significant shift since 1980.
c) served as a model for the Asian countries.
d) has remained unquestionable since 1980.
e) should not have been influenced by the World

Bank.
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17- The text mentions

a) Asia’s lack of trade with the Latin American
region.

b) the recent urge to raise international tariffs.
c) Argentina’s economic and social turmoil.
d) a set of policies derived from certain

institutions.
e) the lack of economic changes in South

America.

18- According to the text, Brazil

 a) symbolizes the refusal to promote economic
changes.

b) has been unable to fight inflation.
c) has promoted economic renewal within its

borders.
d) became dependent on Asian investments.
e) has rejected the free-market model.

19- The author says that hyperinflation was
conquered, which means it

a) ought to be controlled.
b) might have been avoided.
c) was achieved.
d) must have been foreseen.
e) was controlled.

20- In the main, the text deals with

a) the North-American countries.
b) economic shifts in Latin America.
c) the undeniable Brazilian nationalism.
d) the Asian policies in the world.
e) the unchanged economic scenario.

Read the text below in order to answer questions
21 to 25:

Capitalism reconsidered

Remember the triumph of Anglo-Saxon
capitalism? Not many do. The nations that inspired
the late-20th-century boom in global trade and
profited most greatly from its advance no longer
define its rules. What the radical individualists of
the United States and Britain failed to recognize
was how few poor nations had joined the global
system by the turn of the millennium: two dozen at
best. More than 100 were left out. Now, as more
poor nations join the international trading game,
they have increased their share of world trade by
more than half. They are demanding a greater say
in the global system, led by nations that most
opposed the “Americanization” of global trade and
culture: India, China, Brazil.

This new force looks to Europe for inspiration.
As a result, the governors of globalization – the
International Monetary Fund, World Bank and
World Trade Organization – are no longer led by
the United States, but by consensus, similar to the
EU (European Union). The global rules are
cracking down on multinationals that order mass
layoffs or grow too powerful for local comfort.
Global capitalism is now truly continental.

21- According to the text, poor nations

a) will probably participate in the international
trade game.

b) no longer play a major role within the global
trade context.

c) have been leading the global trade boom for
the last decade.

d) currently influence decisions in relation to
global trade.

e) have slowed the growth of international trade.

22- According to the author, global capitalism

a) was born in Asia.
b) was refused by the USA.
c) should exclude certain regions.
d) encourages the monopoly.
e) is undergoing changes.
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23- The text refers to the emerging role played by

a) the USA along with Asia.
b) the poor nations as well as by Europe.
c) Africa along with the USA.
d) India along with the USA.
e) the USA along with Brazil.

24- According to the text,

a) consensus has been achieved since the early
90s.

b) Brazil kept its leading role during the 1980s
and 1990s.

c) the EU serves as a model within the global
trade context.

d) Americanization is unavoidable in the poorest
regions.

e) rules might have been defined in relation to
global trade.

25- The text mentions mass layoffs, which means

a) the dismissal of numerous employees.
b) the huge increase of certain trade tariffs.
c) the hiring of under-qualified employees.
d) the disregard for environmental issues.
e) the disrespect for local legal requirements.

Read the text below in order to answer questions
26 to 30:

Lower interest rates

Stockmarkets rose in expectation of the
Federal Reserve’s half-point cut in interest rates on
November 6th to 1.25%, the lowest rate for more
than 40 years. The following day, the European
Central Bank (ECB) and the Bank of England
decided not to cut their rates, but they are still
expected to ease next month. However,
investors’exuberance is odd, for interest rates are
coming down because the world economy is in
worse shape than had been hoped.

America’s recovery is stalling, as consumers
tighten their belts. In the euro area, consumer and
business confidence are both on the wane.
Although euro-area inflation is above the 2%
ceiling set by the ECB, weak demand will push
inflation down next year. The case for interest-rate
cuts in both America and the euro area was strong,
even though the ECB has not yet moved. But will
rate cuts work?

26- The text refers to the Federal Reserve’s

a) 1.25% cut in interest rates.
b) future decision to reduce interest rates.
c) intention to increase interest rates.
d) initiative to lower interest rates.
e) refusal to decrease interest rates.

27- According to the text, “America’s recovery is
stalling”, which means it is

a) exuberant.
b) amazing.
c) delayed.
d) speedy.
e) miraculous.

28- The expression “on the wane” in relation to
consumer and business confidence means it is

a) weakening.
b) invigorated.
c) lost.
d) strengthened.
e) endorsed.
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29- The European Central Bank

a) has been able to revive the international
demand.

b) is likely to establish an inflation ceiling.
c) should have increased the interest rates.
d) has prevented an increase in the interest

rates.
e) might reduce its own interest rates.

30- The author

a) predicts higher demand over the next years.
b) questions the effectiveness of rate cuts.
c) encourages the adoption of a looser fiscal

policy.
d) analyses the need to cut bank loans.
e) looks into the increase in real debt burdens.

DIREITO:
CONSTITUCIONAL

31-  A respeito do sigilo bancário é correto afirmar:

a) A sua quebra constitui matéria de reserva do
Judiciário, com o que somente autoridade
desse Poder pode determinar o rompimento
do segredo.

b) Se quebrado por autoridade competente para
tanto, as informações obtidas tornam-se de
domínio público, podendo ser divulgadas ao
público interessado em geral.

c) Por se tratar de uma expressão do direito
fundamental à privacidade, assume status de
direito absoluto, sendo insuscetível de rom-
pimento legítimo por qualquer autoridade do
Poder Público.

d) A autoridade administrativa que preside a
processo administrativo-disciplinar contra
servidor público suspeito de envolvimento em
ilícito administrativo grave pode determinar a
quebra do sigilo bancário do servidor investi-
gado.

e) Uma decisão tomada em processo adminis-
trativo à base exclusivamente de informação
sobre movimentação bancária de uma em-
presa, repassada por meios clandestinos à
autoridade que preside ao processo, é nula.

32- Assinale a opção correta.

a) O direito de greve do servidor público não
pode ser legitimamente exercido enquanto
não for editada lei que o regule.

b) Um servidor pertencente a uma carreira com-
posta de cargos de nível médio, ao chegar ao
último nível da sua carreira, pode ascender,
por mérito, ao cargo inicial da carreira de
nível superior do seu órgão, desde que os-
tente diploma de curso superior.

c) Atualmente, apenas servidores efetivos po-
dem ocupar cargos de provimento em comis-
são.

d) Constitui necessariamente uma ofensa à
Constituição a fixação, mesmo que por lei, de
limites etários para o provimento de cargos
públicos.

e) O candidato aprovado em concurso público
para cargo de determinada carreira do Poder
Executivo pode tomar posse em cargo de
carreira afim de outro Poder.
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33- Suponha que um candidato a Deputado Federal
faça um discurso, afirmando que, se obtiver êxito
na sua campanha,

(1) entenderá, nos termos da Constituição Fede-
ral, que é representante do Estado em que se
elegeu.

(2) que se compromete, mesmo que sozinho, a
apresentar proposta de emenda à Constitui-
ção que confira novos direitos aos servidores
públicos brasileiros.

(3) que será independente nos seus discursos,
sem medo da represália de processos penais,
uma vez que os deputados e senadores não
podem ser processados criminalmente pelo
que dizem nos seus discursos no Congresso
Nacional.

(4) que apresentará projeto de lei aumentando os
vencimentos dos servidores públicos que não
tenham tido reajuste expressivo nos últimos 4
anos.

(5) que, no desempenho das suas funções
constitucionais, votará sempre contra a apro-
vação dos nomes de Presidente e de direto-
res do Banco Central que forem escolhidos
pelo Presidente da República e submetidos à
Câmara dos Deputados para a necessária
aprovação prévia à nomeação.

Entre esses cinco pontos do discurso, quantos são
aqueles que contêm afirmações incompatíveis com
o direito constitucional em vigor?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

ADMINISTRATIVO

34- Quanto à revogação do ato administrativo, é ver-
dadeiro afirmar:

a) os seus efeitos retroagem à data de sua prá-
tica.

b) pode ser exercida pela função jurisdicional.
c) decorre de vício ou nulidade.
d) quando praticada pela Administração, neces-

sita de provocação.
e) fundamenta-se no binômio conveniência e

oportunidade.

35- Não será concedida pensão provisória por morte
presumida do servidor no caso de:

a) desaparecimento em acidente não caracteri-
zado como em serviço.

b) desaparecimento em virtude de ação crimi-
nosa.

c) desaparecimento no desempenho das atribui-
ções do cargo.

d) desaparecimento no desempenho de missão
de segurança.

e) declaração de ausência, pela autoridade
judiciária competente.

36- Pregão é a modalidade de licitação, no âmbito da
União Federal, para:

a) aquisição de bens e serviços comuns, qual-
quer que seja o valor estimado de contrata-
ção.

b) contratação de obras e serviços, com valor
estimado igual ou inferior ao da modalidade
convite.

c) aquisição de quaisquer bens e serviços, inde-
pendente do valor estimado de contratação.

d) aquisição de bens e serviços ou contratação
de obras, qualquer que seja o valor estimado
de contratação.

e) aquisição de bens e serviços, com valor esti-
mado igual ou inferior ao da modalidade con-
vite.

COMERCIAL

37- A subsidiária integral é uma sociedade unipessoal
destinada a:

a) diluir riscos operacionais.
b) separar atividades que o Banco Central não

permite que sejam exercidas por instituições
financeiras.

c) definir centro de responsabilidade autônomo.
d) servir de escudo para negócios que possam

contaminar os lucros da instituição.
e) facilitar o controle piramidal de diferentes

negócios.
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38- Títulos de crédito, instrumentos destinados à cir-
culação da riqueza, criados por lei, têm, em co-
mum, sejam eles abstratos ou causais:

a) representarem direito de crédito.
b) circularem por simples tradição.
c) privilegiarem o credor em detrimento do emi-

tente.
d) legitimarem o devedor que os detenha.
e) servirem para garantir pagamentos.

PENAL

39- No tocante ao delito previsto no artigo 312, § 1º,
do Código Penal, modalidade conhecida como pe-
culato-furto, pode-se afirmar que:

a) não se configura o crime quando um agente
policial subtrai peças de uma motocicleta fur-
tada e que arrecadara em razão de suas fun-
ções.

b) basta a condição de funcionário público do
sujeito ativo do crime e o fato de ter ele se va-
lido da facilidade que o cargo lhe proporciona
para perpetrar a subtração, para que se tenha
configurado o crime de peculato impróprio, não
se exigindo que a coisa seja pública ou particu-
lar sob sua guarda.

c) neste delito o agente não tem a posse da res
furtiva e o crime não ocorre no exercício de sua
função, mas pela facilidade que a condição de
funcionário público lhe concede para a prática
da subtração da coisa do ente público ou de
particular, sob custódia.

d) o terceiro que concorre para a prática do delito
de peculato-furto, ciente das circunstâncias do
fato, responde por furto, pois não exerce a con-
dição de funcionário público.

e) configura-se o delito quando um funcionário
público subtrai toca-fitas de um automóvel, uma
vez que basta esta condição para a caracteriza-
ção de peculato impróprio.

40- Quanto aos crimes falimentares, nos termos do
Decreto-Lei 7.661/45, pode-se afirmar que:

a) configura crime falimentar, quando com a falên-
cia não concorrer o emprego de meios ruinosos
para obter recursos e retardar sua declaração,
como vendas, nos 6 (seis) meses a ela anterio-
res, por menos do preço corrente, ou a suces-
siva reforma de títulos de crédito.

b) na falência das sociedades, os seus diretores,
administradores, gerentes ou liquidantes não
são equiparados ao devedor ou falido, para
todos os efeitos penais previstos na lei falimen-
tar.

c) não se pune o representante do Ministério Pú-
blico, o perito, o avaliador, o escrivão ou o leilo-
eiro que, direta ou indiretamente, adquirir bens
da massa, ou, em relação a eles, entrar em
alguma especulação de lucro.

d) quando com a falência concorrer a inexistência
dos livros obrigatórios ou sua escrituração atra-
sada, lacunosa, defeituosa ou confusa, pode o
Juiz isentar de pena o devedor se entender que
este não tem instrução suficiente e explore
comércio exíguo.

e) não se pune o devedor que reconhecer como
verdadeiros créditos falsos ou similares.
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ADMINISTRAÇÃO

41- Nas frases descritas a seguir, indique C para
certo e E para errado; a seguir marque a opção
que representa a seqüência correta.

(  ) Existem pelo menos quatro modos de gera-
ção do conhecimento: o que se traduz por
meio do compartilhamento do saber indivi-
dual; o que permite relacionar idéias e con-
ceitos para gerar novas formas de como rea-
lizar as coisas; o que é produzido por meio de
treinamento técnico; e o que pode ser arma-
zenado em um banco de dados.

(  ) Um processo de gestão do conhecimento
envolve um processo de descoberta. Equivale
dizer: encontrar caminhos empresariais alter-
nativos e estar apto a gerar vantagens com-
petitivas; encontrar novas respostas por meio
da revisão das premissas de análise; enten-
der a situação, os meios e procurar respostas
adequadas.

(  ) As competências organizacionais e individu-
ais são fundamentais para o processo de
gestão do conhecimento. São elas as madu-
ras, as emergentes e as de transição, ou seja,
as que terão relevância no futuro, as que
podem ter importância em um determinado
momento e as que já fazem parte do capital
intelectual da organização, respectivamente.

(  ) A inteligência competitiva é o resultado da
análise de informações coletadas no ambi-
ente competitivo das organizações. É um
processo investigativo que lida com informa-
ções de domínio público e obedece a limites
éticos e legais.

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

42- Um locutor de rádio recebe um fax informando
sobre um acidente que está interrompendo o fluxo
em uma importante rodovia. O locutor procura in-
formar-se e descobre que a notícia vem da Polícia
Rodoviária Federal e que a rodovia é a Belém-
Brasília e que o acidente aconteceu entre as ci-
dades de Gurupi e Aliança do Norte. Designados
repórteres para providenciar notícias para a rádio,
descobriram o seguinte:
Com o acidente, os motoristas no fluxo Gurupi-Ali-
ança deverão procurar aguardar a liberação da via
usando o complexo hoteleiro da cidade caso ne-
cessitem de pernoite. Os motoristas no fluxo Ali-
ança-Gurupi terão de pernoitar em Aliança. O
prefeito está preocupado com a falta de estrutura
da cidade para atender feridos e viajantes. As au-
toridades de ambas as cidades estão estudando
formas de atender as vítimas e disponibilizar leitos
nos hospitais das duas cidades.

Considerando o texto acima identifique o que pode
ser considerado inteligência (1), dados (2) ou in-
formação (3). A seguir marque a opção que repre-
senta a seqüência encontrada.

(  ) As autoridades de ambas as cidades estão
estudando formas de atender as vítimas e
disponibilizar leitos nos hospitais das duas
cidades.

(  ) A notícia vem da Polícia Rodoviária Federal,
a rodovia é a Belém-Brasília; e o acidente
aconteceu entre as cidades de Gurupi e
Aliança do Norte.

(  ) O prefeito está preocupado com a falta de
estrutura da cidade para atender feridos e
viajantes.

(  ) Um acidente está interrompendo o fluxo em
uma importante rodovia.

a) 3, 3, 2, 1
b) 1, 3, 1, 2
c) 1, 2, 3, 2
d) 3, 1, 1, 2
e) 2, 3, 1, 2
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43- Nas frases descritas a seguir, indique C para
certo e E para errado; a seguir marque a opção
que representa a seqüência correta.

(  ) O estudo do comportamento organizacional
envolve a previsão, explicação, compreensão
e a modificação do comportamento humano
no contexto das empresas.

(  ) Chama-se comportamento mesoorganizacio-
nal aquele desenvolvido por pessoas que
trabalham em equipes e em grupos.

(  ) O comportamento macroorganizacional toma
por base as teorias de estrutura, status e
Relações Institucionais, Ciência Política, An-
tropologia e Economia e diz respeito à com-
preensão do comportamento das organiza-
ções por inteiro.

(  ) O estudo do comportamento microorganizaci-
onal tem uma base psicológica e envolve
como principais vertentes a psicologia expe-
rimental, a psicologia clínica e a psicologia
industrial.

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

44- Um gerente preocupado em estudar e otimizar
recursos no composto logístico da empresa en-
controu dificuldades na área de transporte no que
dizia respeito à redução dos gastos da sua frota.
Ao avaliar mais minuciosamente as condições de
transporte, percebeu que, se passasse a adotar o
transporte com transbordo, poderia reduzir consi-
deravelmente os custos de manutenção e com-
bustível. Indique qual das afirmativas abaixo so-
bre o uso do transporte com transbordo na logís-
tica não é correta.

a) O transporte com transbordo implica a saída
de carregamentos com volume acima do
limite, permitindo economia no fim do período.

b) O transporte com transbordo implica con-
siderar fontes também como destinos e vice-
versa.

c) O transporte com transbordo implica a redu-
ção da quilometragem final rodada pela frota.

d) Uma desvantagem do transporte com trans-
bordo é a transferência de carga que pode
gerar perdas.

e) O transporte com transbordo pode reduzir o
tempo de transporte por equipamento.

45- Relacione as colunas e selecione a opção que
representa a seqüência encontrada.

(  ) Competência
essencial

(  ) Habilidade de
desempenho

(  ) Capacidade

(  ) Prioridades

(  ) Valores essen-
ciais

I. Conjunto de processos de
negócios estrategicamente
compreendidos.
II. Reflexo da ênfase de
uma organização na utiliza-
ção das competências indi-
viduais como hábitos de
trabalho.
III. Normas e limites de
comportamentos  e práticas
de negócios aceitáveis.
IV. Resultam em valor per-
cebido pelos clientes e são
difíceis de imitar.
V. Características individu-
ais para se realizar um tra-
balho

a) IV-III-II-V-I
b) II-III-I-IV-V
c) IV-II-V-III-I
d) IV-V-I-II-III
e) II-V-I-IV-III
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Nas questões 46 a 49, indique C para certo e E
para errado. A seguir marque a opção que
representa a seqüência correta.

46-  Sobre o processo de mudança organizacional:

(  ) O processo de mudança organizacional
ocorre de dentro para fora, porque inicia com
a alteração de percepção de seus membros.

(  ) Toda mudança pressupõe algo novo. A re-
sistência à mudança é a manifestação do
medo e da incerteza. É também resultado da
pressão psicológica exercida sobre os mem-
bros da organização.

(  ) A mudança estrutural é  planejada porque
depende da alteração do padrão de relacio-
namento entre as partes constitutivas da
organização: exige nova definição de objeti-
vos ou da forma de atingi-los.

(  ) A grande semelhança entre os processos de
mudança Taylorista e a Contingencialista é
que em ambos ocorrem negociações com o
envolvimento de pessoas com os objetivos
organizacionais.

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

47- Sobre a terceirização:

(  ) Um dos objetivos da terceirização de mão-de-
obra é a realização das principais tarefas por
uma empresa externa e a realização das
tarefas secundárias e auxiliares pelos mem-
bros da contratante.

(  ) Uma desvantagem da terceirização é que
com a incorporação de membros não identifi-
cados culturalmente com a empresa, surge
possibilidade da perda da identidade cultural
da organização.

(  ) Os pressupostos básicos para a decisão de
terceirização são: a diluição dos custos dire-
tos e indiretos, a elevação do nível da eficiên-
cia e a manutenção de um nível mínimo
aceitável de lealdade à empresa.

(  ) A terceirização é uma estratégia de concen-
trar a atuação dos membros da empresa
terceirizada no produto estratégico da tercei-
rizadora, ou seja, concentrar naquilo que a
empresa faz melhor.

a) E-C-C-E
b) C-E-E-C
c) C-C-E-E
d) C-E-C-E
e) E-C-E-C
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48- Sobre o planejamento estratégico:

(  ) Os objetivos são considerados operacionais,
táticos e estratégicos quando se relacionam
com o plano institucional, com a gerência
média e com resultados específicos, respecti-
vamente.

(  ) As políticas refletem um objetivo e têm a
função de aumentar as chances de acerto
quando a situação requer julgamento. Podem
ser explícitas – quando escritas ou orais e
fornecem informações para a tomada de
decisões – ou implícitas – quando subenten-
didas e consideradas de conhecimento geral.

(  ) No planejamento estratégico, a análise ambi-
ental tem o propósito de identificar os modos
pelos quais as mudanças no ambiente ex-
terno podem influenciar a organização direta
ou indiretamente identificando seus pontos
fortes e fracos.

(  ) A análise organizacional é um exame das
condições internas das organizações e auxilia
na identificação de seus pontos fortes e fra-
cos.

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

49- Sobre os Sistemas de Informação:

(  ) Um SI deve ter por base diretrizes capazes
de assegurar a realização dos objetivos de
maneira eficiente.

(  ) Um SI eficaz deve ter um fluxo de procedi-
mentos racional, integrado e rápido indepen-
dentemente do custo.

(  ) Para ser eficaz um SI precisa integrar-se à
estrutura da organização e auxiliar na coor-
denação das diferentes unidades organizaci-
onais integradas por ele.

(  ) O desenvolvimento de um SI independe da
definição da forma de processamento de
dados, bastando que se identifique suas fon-
tes e componentes.

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

50- Numere a primeira coluna de acordo com a se-
gunda; a seguir selecione a opção que representa
a seqüência encontrada.

(  ) Lei Orçamentária
Anual

1 - Define as prioridades do
governo por um período de
quatro anos.

(  ) Lei de Responsabili-
dade Fiscal

2 - Estabelece as metas e
prioridades para o exercício
financeiro subseqüente; ori-
enta a elaboração do Orça-
mento; dispõe sobre alteração
na legislação tributária; esta-
belece a política de aplicação
das agências financeiras de
fomento.

(  ) Lei de crédito adicio-
nal

3 - Define as prioridades con-
tidas no PPA e as metas que
deverão ser atingidas naquele
ano. Disciplina todas as ações
do Governo Federal.

(  ) Decreto de Contin-
genciamento

4 - Novas responsabilidades
para o administrador público
com relação aos orçamentos
da União, dos Estados e Mu-
nicípios. Introduz a restrição
orçamentária na legislação
brasileira e cria a disciplina
fiscal para os três poderes:
Executivo, Legislativo e Judi-
ciário.

(  ) Lei de Diretrizes
Orçamentárias

5 - Necessidade de realização
de despesas acima do limite
que está previsto na Lei.
Submetido ao Congresso
Nacional pelo Poder Executivo

(  ) Lei do PPA 6 - Editado pelo Poder Execu-
tivo em decorrência de crises
econômicas mundiais.

a) 5-6-1-2-3-4
b) 3-4-5-6-2-1
c) 1-2-5-6-3-4
d) 4-3-6-5-2-1
e) 2-4-6-1-3-5
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SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

51- Na atual estrutura do sistema financeiro nacional,
assinale, entre os órgãos abaixo indicados,
aquele ao qual foi concedido o exercício exclusivo
da competência da União para a emissão de mo-
eda.

a) Tesouro Nacional
b) Banco Central do Brasil
c) Casa da Moeda
d) Ministério do Planejamento
e) Superintendência da Moeda e do Crédito

52- Com relação à estrutura do mercado de capitais,
é correto afirmar que:

a) a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é o
órgão regulamentador e fiscalizador do mer-
cado de capitais.

b) são considerados valores mobiliários e, por-
tanto, estão sujeitos à normatização pela
CVM, os seguintes títulos, quando ofertados
publicamente: ações, debêntures e títulos da
dívida pública.

c) as bolsas de valores são instituições do go-
verno que mantêm local ou sistema adequado
à negociação de títulos e valores mobiliários.

d) as negociações de títulos e valores mobiliá-
rios em bolsas de valores denominam-se
usualmente de operações no mercado primá-
rio.

e) cabem às sociedades corretoras e distribuido-
ras de valores mobiliários as operações no
recinto das bolsas de valores.

53- Tanto o SELIC (Sistema Especial de Liquidação e
Custódia), quanto a CETIP (Central de Custódia e
Liquidação Financeira de Títulos) correspondem a
sistemas onde são feitas a custódia e liquidação
de operações com títulos. Sobre estes dois siste-
mas, assinale a opção correta.

a) A custódia e liquidação das operações com
títulos públicos federais podem ser feitas tanto
no SELIC, quanto na CETIP, cabendo às partes
envolvidas no negócio realizar a escolha do
sistema a ser utilizado.

b) A CETIP custodia e promove a liquidação tanto
dos CDB (Certificados de Depósito Bancário)
ao portador quanto dos CDB nominativos.

c) A liquidação das operações realizadas na
CETIP são feitas exclusivamente pela Centrali-
zadora de Compensação de Cheques e Outros
Papéis.

d) Somente instituições com conta de reserva
bancária junto ao Banco Central do Brasil po-
dem registrar suas operações na CETIP.

e) Os títulos negociados no SELIC são escriturais,
o que praticamente elimina os riscos relativos a
extravio, roubo ou falsificação dos papéis nego-
ciados naquele sistema.

54- Com relação às funções e objetivos do Banco
Central do Brasil, avalie as afirmações a seguir e
assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
Em seguida, assinale a opção que contém a se-
qüência correta de avaliações:

(  ) O Banco Central do Brasil cumpre e faz cum-
prir as normas expedidas pelo Conselho Mo-
netário Nacional.

(  ) O Banco Central do Brasil possui a responsa-
bilidade do financiamento à atividade agrí-
cola.

(  ) O Banco Central do Brasil é o depositário e
administrador das reservas internacionais do
País.

(  ) O Banco Central do Brasil é o depositário e
administrador do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).

a) V, V, F, F
b) V, F, V, F
c) V, F, V, V
d) V, V, F, V
e) V, V, V, F
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55- Com relação às funções, objetivos e regulamen-
tação dos Bancos Comerciais e dos Bancos de
Investimento, avalie as afirmações a seguir e as-
sinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
Em seguida, assinale a opção que contém a se-
qüência correta de avaliações:

(  ) Os bancos comerciais recebem depósitos a
vista e atuam na concessão de empréstimos
de curto e médio prazos.

(  ) Os bancos de investimento atuam na estrutu-
ração de operações no mercado de capitais e
na concessão de empréstimos e financia-
mentos de médio e longo prazos.

(  ) Ambas as instituições, bancos comerciais e
bancos de investimento podem captar recur-
sos por meio de depósitos a prazo.

(  ) Os bancos comercias não podem captar re-
cursos por meio da emissão de debêntures,
porém os bancos de investimento podem
captar recursos por meio da emissão de de-
bêntures próprias.

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

56- Das opções abaixo, assinale aquela que contém
um participante do sistema financeiro nacional
que não pode captar recursos por meio de depó-
sitos a vista.

a) Banco Múltiplo com carteira comercial
b) Banco Comercial
c) Banco de Desenvolvimento
d) Cooperativa de Crédito
e) Caixa Econômica

57- Em relação aos Bancos Múltiplos, regulamenta-
dos pela Resolução nº 1524/88, do Conselho Mo-
netário Nacional e por suas alterações, é correto
afirmar que:

a) para ser considerada banco múltiplo, a insti-
tuição deve ter, no mínimo, quatro das se-
guintes carteiras: comercial, de investimento,
de desenvolvimento, de crédito, financia-
mento e investimento (de aceite), de crédito
imobiliário e de arrendamento mercantil (de
leasing).

b) as instituições devem manter, para cada car-
teira em que operarem, diretor tecnicamente
qualificado que será o responsável pelas
operações, sendo vedado que um mesmo
diretor seja responsável por mais de uma
carteira.

c) a constituição de banco múltiplo depende de
autorização do Banco Central do Brasil no
caso de constituição direta, mas independe
nos casos de transformação ou de fusão
entre instituições já existentes.

d) a existência do banco múltiplo permite que
uma única instituição possa executar e conta-
bilizar operações típicas de diferentes institui-
ções financeiras, porém é exigido que se
observe, em cada carteira, a regulamentação
pertinente à instituição singular que lhe deu
origem (a carteira comercial segue a regula-
mentação aplicável aos bancos comerciais
etc.).

e) é facultado aos bancos múltiplos, indepen-
dentemente das carteiras que possuam,
captar recursos por meio de depósitos a vista.

58- Entre as atribuições do Conselho Monetário Naci-
onal, definidas pela Lei 4595/64 e legislações
posteriores, não se inclui:

a) executar a política monetária.
b) fixar as diretrizes e normas da política cam-

bial.
c) disciplinar o crédito em todas as suas modali-

dades.
d) expedir normas gerais de contabilidade e

estatística a serem observadas pelas institui-
ções financeiras.

e) disciplinar as atividades das bolsas de valo-
res.
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59- Em relação às condições para o Banco Central do
Brasil conceder autorização para funcionamento
de instituições que pretendem atuar no Sistema
Financeiro Nacional, é correto afirmar que:

a) a autorização para o funcionamento de insti-
tuições financeiras concedida pelo Banco
Central do Brasil independe da existência de
restrições cadastrais por parte dos futuros
controladores.

b) a autorização para o funcionamento de insti-
tuições financeiras concedida pelo Banco
Central do Brasil é condicionada à comprova-
ção, por parte dos futuros administradores, de
situação econômica compatível com o em-
preendimento.

c) a autorização para o funcionamento de insti-
tuições financeiras concedida pelo Banco
Central do Brasil é condicionada à integrali-
zação de capital em valores iguais ou superi-
ores aos limites mínimos definidos para cada
tipo de instituição.

d) a autorização para o funcionamento de insti-
tuições financeiras concedida pelo Banco
Central do Brasil é condicionada à participa-
ção máxima de 50% de participação estran-
geira no capital do empreendimento.

e) a autorização para o funcionamento de insti-
tuições financeiras concedida pelo Banco
Central do Brasil independe da comprovação
da origem dos recursos utilizados pelos con-
troladores para fazer face ao empreendi-
mento.

60- Em 1994, o Brasil aderiu ao chamado “Acordo de
Basiléia”, passando a promover importantes alte-
rações nas regras de funcionamento das Institui-
ções Financeiras. Entre as opções a seguir, assi-
nale aquela que representa uma alteração nas
normas então vigentes, com vistas à adequação
ao “Acordo de Basiléia”.

a) Obrigatoriedade, por parte das instituições
financeiras, de compra de carta-patente para
obtenção da autorização para funcionamento,
concedida pelo Banco Central do Brasil.

b) Obrigatoriedade de que as instituições finan-
ceiras mantenham sigilo em suas operações
ativas e passivas.

c) Obrigatoriedade de que o capital das institui-
ções financeiras seja subscrito em moeda
corrente.

d) Obrigatoriedade de manutenção, por parte
das instituições financeiras, de patrimônio
líquido ajustado compatível com o grau de
risco dos ativos.

e) Obrigatoriedade da separação, por parte das
instituições financeiras, das atividades bancá-
ria e de seguros.
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