Escriturário Banco do Brasil - 1999
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
1
De um modo geral, são os seguintes os fatores que podem
influenciar a formação das taxas de juros dos empréstimos
concedidos pelas instituições financeiras:
I -custo de funding;
II -cunha fiscal;
III -estrutura de compulsórios;
IV -política cambial;
V -spread e custos operacionais;
VI -inadimplência;
VII -taxa de câmbio;
VIII -política fiscal.
No momento atual, entre os fatores acima, podemos selecionar
como válidos:
(A) I, II, VII e VIII, apenas.
(B) I, III, V e VI, apenas.
(C) I, III, V e VII, apenas.
(D) II, III, V e VI, apenas.
(E) IV, VI, VII e VIII, apenas.
2
A um determinado investidor, com perfil de risco conservador,
que desejasse aplicar em um fundo de investimento, por um
prazo determinado, e que estivesse disposto a arriscar,
conservadoramente, no mercado de ações sem, entretanto,
sofrer as oscilações negativas deste mercado, seria recomendado o Fundo:
(A) Cambial.
(B) de Ações.
(C) de Derivativos.
(D) de Capital Garantido.
(E) de Renda Mista (51% em renda fixa e 49% em ações).
3
Os investidores em bolsas de valores são, normalmente,
classificados em grupos tais como:
I -Fundos de Investimento;
II -Fundos de Pensão;
III -Instituições Financeiras;
IV -Pessoas Físicas;
V -Pessoas Jurídicas;
VI -Investidores Estrangeiros.
Destes investidores, os que NÃO estão isentos da CPMF em
suas aplicações são:
(A) I, II e III, apenas.
(B) I, IV e V, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) III, IV e V, apenas.
(E) IV, V e VI, apenas.
4
Um investidor aplica em um fundo cambial ao longo de um dia
de forte desvalorização do real. Para este investidor a forma de
aplicação mais vantajosa seria feita considerando a Ptax:
(A) de fechamento do dia anterior.
(B) de fechamento do dia da aplicação.
(C) de abertura do dia da aplicação.
(D) do momento da aplicação.
(E) média do dia da aplicação.
5
Caso o mercado tome conhecimento, no dia corrente (D), que o
Banco Central vai baixar os juros do Selic no dia seguinte
(D1) em x%, a tendência da taxa do DI no dia corrente (D), em
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nossas atuais condições de mercado, será de:
(A) queda em um percentual inferior a x.
(B) queda em um percentual superior a x.
(C) queda em um percentual igual a x.
(D) alta em um percentual igual a x.
(E) estabilidade.
6
O Convênio de Créditos Recíprocos (CCR) é um mecanismo
utilizado pelos países da Associação Latino Americana de
Integração (ALADI), que reúne os 1 1 países do continente com
o objetivo de estimular o comércio exterior do bloco. A esse
respeito, são feitas as afirmações abaixo.
I -Os bancos centrais dos países membros se comprometem
a acertar as contas comerciais, entre seus países, pelo
saldo a cada trimestre.
II -Há uma facilidade nas transações, e é reduzida a
quantidade de dinheiro envolvida.
III -Há a necessidade da emissão de uma carta de crédito no
exterior para garantir o pagamento.
IV- O mecanismo diminui os riscos das operações sem
prejudicar o comércio.
Dessas afirmações, enquadram-se no conceito do CCR:
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) III e IV, apenas.
7
Após a adoção do regime de câmbio flutuante e diante de
outras decisões tais como a da Meta de Inflação, é lícito afirmar
que o cupom cambial deixou de governar a política monetária
do País. Em decorrência disso:
(A) é importante atrair recursos externos de curto prazo.
(B) é preciso aumentar as reservas em dólares do País.
(C) foi facilitada a arbitragem das taxas de juros internas e
externas.
(D) minimizam-se as razões objetivas para o aumento da taxa
Selic.
(E) há dificuldades para financiar o balanço de pagamentos em 99.
8
Um casal cadastrado, com seus respectivos CPFs, em um
determinado banco, possui, em certa data, neste estabelecimento, a seguinte posição de saldos:
- Conta corrente conjunta R$ 30.000,00;
- Caderneta de poupança R$ 30.000,00.
Caso este banco sofra uma intervenção nesta mesma data, o
casal terá, pelo FGC, a garantia para recuperar de seus saldos
o valor, em reais, de:
(A) 20.000,00
(B) 30.000,00
(C) 40.000,00
(D) 50.000,00
(E) 60.000,00
9
No mercado internacional, que produto de financiamento seria
recomendado para financiar, a médio prazo, o pós-embarque
de uma exportação de bens de capital para um país considerado
como um alto risco de crédito?
(A) ACE. (B) ACC.
(C) Forfaiting. (D) Supplier’s Credit.
(E) Export Note.
10
Em um dado momento do dia X, as cotações em Nova York (NY)
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e Frankfurt (FK) para o marco alemão (DM) e o dólar (US$) são:
Nova York, US$ 0,30 = DM 1,00
Frankfurt, DM 1,00 = US$ 0,32
Para obter um ganho através de uma arbitragem direta, um
operador internacional deverá comprar _____ em _____ e
Investimento Rentabilidade
(%)
Alfa
2,8
Beta
3,0
Gama
3,2
Delta
3,2
'mega
3,6

Volatilidade
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

remetê-los para _____________ .
Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
acima.
(A) US$ / FK / NY
(B) US$ / NY / FK para comprar DM
(C) DM / NY / FK
(D) DM / NY / FK para comprar US$
(E) DM / FK / NY para comprar US$
11
Se quisermos definir a associação entre o custo de carregamento de um título público e o seu PU, a melhor conceituação
será o PU:
(A) de mercado. (B) da curva.
(C) da abertura. (D) do lançamento.
(E) do fechamento.
12
De quantos dias será o prazo de carência a que terá de se
sujeitar um investidor que deseje aplicar em um CDB
pós-fixado pela TBF?
(A) 10 (B) 30
(C) 60
(D) 90
(E) 120
13
Um banco comercial negocia com uma loja de eletrodomésticos
uma linha de financiamento para a aquisição de bens de
consumo duráveis por seus clientes. O produto bancário a ser
oferecido caracteriza um:
(A) CDC. (B) CDCI.
(C) CABCR. (D) Crédito pessoal.
(E) Contrato de Mútuo.
14
Uma instituição que deseje captar recursos no exterior e, ao
mesmo tempo, pretenda obter como taxa de remuneração para
seus papéis um valor previamente definido de acordo com as
ofertas de seus investidores, optará por um modelo de
underwriting do tipo:
(A) Garantia Firme. (B) Book Building.
(C) Best Efforts. (D) Stand By.
(E) ADR.
15
O limite, em reais, do PLE de um banco, cujo Apr total é de
R$ 6 bilhões e o somatório do RCD monta a R$ 0,6 bilhões,
deverá ser, em conformidade com o Acordo de Basiléia, de:
(A) 0,60 bilhões. (B) 0,68 bilhões.
(C) 0,78 bilhões. (D) 0,84 bilhões.
(E) 0,99 bilhões.
16
Uma determinada empresa captou recursos externos financiados a
uma taxa de juros flutuante. Seu administrador financeiro teme
que o aumento desta taxa para um determinado nível prejudique
o fluxo de caixa da empresa. Tem, entretanto, uma dificuldade
momentânea de caixa que dificulta seus desembolsos. Que
produto você recomendaria a esta empresa?
(A) Collar. (B) Floor.
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(C) Cap. (D) Swap.
(E) Forward.
17
Um investidor está diante de algumas alternativas de
investimento. Todas apresentam o mesmo risco de crédito,
mas têm rentabilidade e volatilidade históricas diferentes,
conforme a tabela abaixo.
Considerando que sua base de decisão é o índice Sharpe, o
investimento a ser escolhido será:
(A) Alfa. (B) Beta.
(C) Gama. (D) Delta.
(E) 'mega.
18
Uma operação que envolva a compra de uma opção de compra
de valor de exercício maior e a venda de uma opção de compra
de valor de exercício menor, ambas para o mesmo ativo e para
o mesmo vencimento, caracteriza que a estratégia que se
deseja fazer com este ativo é uma:
(A) trava de baixa.
(B) trava de alta.
(C) operação de renda fixa.
(D) operação de arbitragem.
(E) operação de financiamento.
19
Um determinado banco, após realizar o cálculo de sua
exigibilidade compulsória no depósito à vista, obteve o valor de
R$ 100.000,00 como o seu VSR para o período seguinte de
cumprimento, composto de 5 dias úteis. Supondo que nos
4 primeiros dias tenha mantido uma média de exigibilidade de
R$ 80.000,00, que valor terá de recolher, em reais, no último dia
do período, de forma a não ser penalizado pelo Bacen?
(A) 20.000,00
(C) 80.000,00
(E) 120.000,00

(B) 40.000,00
(D) 100.000,00

20
Na BM&F negociam-se contratos futuros de diversos tipos de
ativos. Para que novos contratos futuros de um determinado
ativo sejam negociados com sucesso, algumas condições
necessárias, embora não suficientes, devem ser atendidas.
Entre essas condições NÃO se inclui a(o):
(A) pulverização do seu mercado.
(B) facilidade de padronização.
(C) estabilidade dos preços.
(D) participação atuante dos envolvidos no mercado físico.
(E) controle governamental.
PORTUGUÊS
TEXTO I - A VIAGEM DO SÉCULO
A União Soviética lançou o Sputnik em 1957 e
transformou-o em muito mais que a primeira nave a girar
em torno da Terra. (...) No mesmo ano, a potência liderada
pela Rússia festejou o lançamento que levou para o espaço
sideral uma cadela chamada Laika. (...) os americanos
compreenderam, naquele momento, que a União Soviética
estava prestes a promover um vôo espacial tripulado. Esse
feito extraordinário seria consumado em 1961 com requintes adicionais. O astronauta Yuri Gagarin não só chegou ao
espaço como completou uma volta em torno do planeta.
“A Terra é azul”, disse Gagarin ao contemplá-la de
altitudes jamais alcançadas por outro homem. Meses
depois, o americano Alan Shepard subiu ao espaço. Mas
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não fez um vôo orbital, tampouco produziu qualquer frase
comparável à do astronauta russo. Quase 40 anos depois,
as palavras de Gagarin soam como um verso – o verso que
abre o poema das aventuras cósmicas. Mas coube ao
americano Neil Armstrong pronunciar a frase com que
sonharam os conquistadores. “É um pequeno passo para
o homem, um gigantesco salto para a humanidade”, disse
Armstrong em 20 de julho de 1969, depois de ter marcado
com a sola da bota a face da Lua. (...) Num mundo ainda às
voltas com as tensões e os medos da Guerra Fria, nenhum
outro troféu fora disputado com tamanha volúpia.
Se os políticos de cada país agiram por motivos
ideológicos, os genuínos heróis da história foram ao
espaço sideral porque os homens serão sempre curiosos,
atraídos pelo mistério e pelo desconhecido, fascinados pela
hipótese de que outros seres habitam paragens remotas.
Há mais de 500 anos, empurrados pela condição humana,
os tripulantes das caravelas cruzaram os mares e ampliaram
as fronteiras do mundo. Há 30, a bordo de as tronaves,
seus descendentes conquistaram a Lua.
( Revista Época – Ano II – n. 61 – 19 / 7/ 1999. Com adaptações)
21
“O astronauta Yuri Gagarin não só chegou ao espaço como
completou uma volta em torno do planeta.” (l. 9-10) Nesta
estrutura, as idéias se organizam numa relação de:
(A) alternância. (B) adição.
(C) oposição. (D) comparação.
(E) conclusão.
22
No texto, para os verdadeiros heróis, a mola propulsora de sua
aventura foi:
(A) uma característica predisposição humana.
(B) motivação ideológica.
(C) ambição política.
(D) a guerra entre as grandes potências.
(E) a volúpia com que disputavam troféus.
23
Assinale a opção em que todas as palavras apresentam
relação de sentido.
(A) Hipótese – salto – passo.
(B) Paragens – guerra – espaço.
(C) Sideral – orbital – século.
(D) Verso – poema – história.
(E) Conquistadores – naves – caravelas.
24
A conquista da Lua, em 1969, pelos americanos, só NÃO pode
ser considerada como:
(A) ponto culminante das conquistas espaciais, até então.
(B) símbolo da vitória, na competição entre dois famosos
contendores.
(C) acontecimento que abriu as portas para novas conquistas
espaciais.
(D) feito que marcou, além do avanço tecnológico, uma
conquista política.
(E) vitória de heróis dispostos a disseminar suas concepções
ideológicas.
25
Com a frase “A Terra é azul ”, o astronauta Gagarin:
(A) descreveu de forma mística sua aventura cósmica.
(B) compôs um poema sobre o que via da nave.
(C) ironizou em verso os seus adversários.
(D) expressou sua admiração pelo que contemplava.
(E) contemplou o planeta apenas com olhos de cientista.
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26
Assinale a opção que pode substituir, sem alteração de
sentido, a frase “Se os políticos de cada país agiram por
motivos ideológicos,...” (l. 25-26).
(A) Porque os políticos de cada país agiram por motivos
ideológicos,...
(B) Enquanto os políticos de cada país agiram por motivos
ideológicos,...
(C) Uma vez que os políticos de cada país agiram por
motivos ideológicos,...
(D) Porém os políticos de cada país agiram por motivos
ideológicos,...
(E) Assim que os políticos de cada país agiram por motivos
ideológicos,...

TEXTO II
AS QUILHAS
O explorador norueguês Thor Heyerdahl provou, com
a sua viagem de 1947 na balsa “Kon-Tiki”, que índios
peruanos poderiam ter chegado às ilhas dos Mares do Sul
numa embarcação rudimentar, sem qualquer instrumento
ou conhecimento mais sofisticado de navegação, apenas
se deixando levar pela correnteza. O “Kon-Tiki” era uma
réplica perfeita dos barcos usados pelos peruanos, menos
num detalhe, que Heyerdahl só descobriu depois de ter
feito a histórica viagem da costa do Peru ao arquipélago
Tuamotu. Durante muito tempo Heyerdahl admirou a
coragem dos índios e se perguntou que motivos, que
demônios, os teriam levado a enfrentar o mar e o
desconhecido, sabendo que não poderiam voltar, que suas
vidas estavam entregues à corrente. Não se sabe se a
admiração de Heyerdahl aumentou ou diminuiu quando ele
descobriu o detalhe que lhe escapara na reprodução das
balsas, um jogo de quilhas que permitia aos índios navegar
contra a correnteza e, portanto, voltar. A compulsão da
aventura e a vertigem da descoberta que impeliam o
homem primitivo eram precedidas de uma necessidade
mais forte, a do retorno, a da segurança de um caminho
para casa. As quilhas talvez tenham tornado os índios ainda
mais incompreensíveis para o norueguês, e a admiração
pelo seu engenho talvez roubasse um pouco da admiração
pela sua aventura. Pois mais remoto para o espírito 25
moderno do que a coragem crua do empreendimento, mesmo suicida, é essa outra compulsão primitiva e quase animal do retorno. Heyerdahl pode ter se sentido traído.
Ao mesmo tempo que eram mais sofisticados, os
índios eram menos modernos do que ele supunha. Não
tinham rompido com tudo e se entregado à corrente, não
tinham abandonado o apego animal ao centro das suas
vidas, o mesmo instinto que faz o peixe subir cascatas para
desovar no lugar em que nasceu. O homem moderno é o
que esqueceu o que no bicho é um instinto, o caminho
de casa. (...) Quanto mais se afasta do bicho mais o
homem se desorienta no mundo. Mas é só voltando que
ele pode contar o que viu e fez, e torná-lo coerente e real
com o seu relato. (...) As quilhas eram a segurança de
que sua aventura seria relatada e teria um sentido,
para os índios peruanos. A aventura humana não é a
realidade, é só a sua matéria-prima. Existir é colher
subsídios para a história que vai se contar em casa e, contando-a, integrar na experiência comum da espécie. Perto
do fogo, com as crianças em volta e os cachorros em paz.
(04/1 1/89 - Luis Fernando V erissimo - Comédias da Vida
Pública. Com adaptações)
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27
Pela leitura do texto, pode-se concluir que o explorador
norueguês:
(A) fez a mesma viagem que os índios peruanos.
(B) pretendia, com sua viagem, desacreditar os índios
peruanos.
(C) acreditava que os peruanos esconderam um detalhe dos
civilizados.
(D) nunca chegou aos Mares do Sul, na balsa “Kon-Tiki”.
(E) não acreditou que os peruanos fizessem a viagem sem
instrumentos.
28
“Heyerdahl pode ter se sentido traído.” (l. 28) A traição a que o
autor se refere está associada à(ao):
(A) possibilidade de retorno assegurada pelas quilhas.
(B) apego dos índios às aventuras marítimas.
(C) empreendimento suicida dos índios peruanos.
(D) medo do mistério e do desconhecido.
(E) retorno dos índios peruanos aos Mares do Sul.
29
Para o autor os índios peruanos eram menos modernos do
que imaginava Heyerdahl porque:
(A) tinham coragem para enfrentar mares desconhecidos.
(B) ignoravam o valor do retorno ao lugar de origem.
(C) não tinham perdido o sentido de sua vida.
(D) não davam valor à própria vida.
(E) só admitiam viagens sem aparelhos sofisticados.
30
“A aventura humana não é a realidade, é só a sua matériaprima.” (l. 41-42) De acordo com o texto, esta afirmação nos
leva a concluir que o ser humano se vale da aventura para, com ela:
(A) perpetuar a sua espécie, aprimorando-a.
(B) ampliar suas experiências e viver feliz, em família.
(C) incorporar elementos à sua cultura e partilhá-los.
(D) estabelecer a diferença entre a sua e outras culturas.
(E) voltar às suas origens, dando valor ao passado.

TEXTO III
CAMPO GERAL
Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e
seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da
Vereda-do-Frango-d’Água e de outras veredas sem nome
ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. No meio
dos Campos Gerais, mas num covoão em trecho de matas,
terra preta, pé de serra. Miguilim tinha oito anos. Quando
completara sete, havia saído dali, pela primeira vez: o tio
Terez levou-o a cavalo, à frente da sela, para ser crismado
no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas
em sua cabecinha. De uma, nunca pôde se esquecer:
alguém, que já estivera no Mutum, tinha dito: — “É um
lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e
muito mato, distante de qualquer parte; e lá chove sempre ...”
Mas sua mãe, que era linda e com os cabelos pretos
e compridos, se doía de tristeza de ter de viver ali.
Queixava-se, principalmente nos demorados meses chuvosos, quando carregava o tempo, tudo tão sozinho, tão escuro, o ar ali era mais escuro; ou, mesmo na estiagem,
qualquer dia, de tardinha, na hora do sol entrar. — “Oê, ah, o
triste recanto ...” — ela exclamava. Mesmo assim, enquanto
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esteve fora, só com o tio Terez, Miguilim padeceu tanta
sau dade, de todos e de tudo, que às vezes nem conseguia
chorar, e ficava sufocado. (...)
Quando voltou para casa, seu maior pensamento
era que tinha a boa notícia para dar à mãe: o que o homem
tinha falado — que o Mutum era lugar bonito ... A mãe,
quando ouvisse essa certeza, havia de se alegrar, ficava
consolada. Era um presente; e a idéia de poder trazê-lo
desse jeito de cor, como uma salvação, deixava-o febril até
nas pernas. Tão grave, grande, que nem o quis dizer à mãe
na presença dos outros, mas insofria por ter de esperar; e,
assim que pôde estar com ela só, abraçou-se a seu
pescoço e contou-lhe, estremecido, aquela revelação.
A mãe não lhe deu valor nenhum, mas mirou triste e
apontou o morro; dizia: — “Estou sempre pensando que lá
por detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está
tapando de mim, e que eu nunca hei de poder ver ...” Era
a primeira vez que a mãe falava com ele um assunto todo
sério. No fundo de seu coração, ele não podia, porém,
concordar, por mais que gostasse dela: e achava que o
moço que tinha falado aquilo era que estava com a razão.
(Guimarães Rosa – Corpo de baile. Com adaptações)
31
“ ...ele guardara aturdidas lembranças, ...” (l. 10) A expressão
sublinhada pode ser substituída por:
(A) boas recordações.
(B) perturbadas impressões.
(C) agradáveis notícias.
(D) tristes memórias.
(E) certas decepções.
32
A fala da mãe de Miguilim, ao ouvir a revelação do filho, mostra:
(A)altivez.
(B) resignação.
(C)ignorância.
(D) desesperança.
(E)conformação.
33
De acordo com a leitura do texto, marque falso (F) ou verdadeiro
(V) nas opções abaixo.
( ) Cada fato tem um valor em si mesmo e não no sujeito que o vivencia.
( )A razão está com quem diz o que queremos ouvir .
( ) Só há concordância de sentimento se houver de opiniões.( )Para a mãe de Miguilim a falta de beleza do Mutum estava
associada ao fato de nunca ter saído dali.
A seqüência correta é:
(A) V – V – F – F
(B) V – F – V – V
(C) V – F – V – F
(D) F – V – V – F
(E) F – V – F – V
34
Considere as afirmações abaixo.
I –As viagens de Gagarin e de Miguilim, narradas nos textos
I e III, proporcionaram a ambos considerações acerca do
lugar em que viviam.
II –A vontade de fazer novas descobertas pode ser considerada
como traço comum à temática dos três textos.
III –O texto II apresenta o homem como inseguro e preso ao
ambiente de onde é originário.
IV – No texto III não há elementos genuínos que o relacionem
aos outros dois.
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São verdadeiras as afirmações:
(A) I e II, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II e IV, apenas.
(E) III e IV, apenas.
35
Com base na leitura dos três textos, assinale a afirmativa
correta.
(A) O homem é sempre levado a procurar desvendar os
mistérios do desconhecido por motivos ideológicos.
(B) A natureza humana é marcada pela aventura; contudo, os
povos primitivos temiam sair de seus domínios por terra.
(C) Ao se deixar seduzir pelo desconhecido e pelo que há de
misterioso nas coisas, a humanidade afirma sua natureza.
(D) Empurrados pela condição humana, os homens se
mostram sempre curiosos e atraídos por bravatas que os
transformem em heróis nacionais.
(E) É próprio do ser humano apenas imaginar o que há fora do
seu habitat e lamentar por não poder desbravá-lo.

MATEMÁTICA
36
Em dois mercados, as condições de equilíbrio de manteiga e
margarina, onde P é o preço da manteiga, e M é o preço da
margarina, são dadas pelas equações abaixo:
8P - 3M=7
-P + 7M = 19

Os preços da manteiga e da margarina que levarão o modelo
ao equilíbrio são, respectivamente:
(A) 2 e 3 (B) 3 e 2
(C) 3 e 4 (D) 4 e 2
(E) 4 e 3
37
O número 384 é um dos termos da progressão geométrica
(3/8 ; 3/4 ; ......).
Determine sua “posição”.
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12
38
Um automóvel foi comprado por R$ 20.000,00 e sofre uma
desvalorização de 20% ao ano. O seu valor, em reais, após
3 anos será:
(A) 10.240,00 (B) 8.192,00
(C) 6.553,60 (D) 5.242,88
(E) 4.194,30

39
Para log x 9x=2

A) 0
B) 2
C) 4

www.pciconcursos.com.br

D) 6
E) 9

40
Adotando log 3 2 = 0,63 e log 3 1 1 = 2,18, o valor de log( 1/1936) 3
será:
(A) - 6,88
(C) - 1,58
(E) + 6,88

(B) - 3,38
(D) + 3,38

41
Quatro cães consomem semanalmente 60 kg de ração.
Assim, ao aumentarmos o número de cães em 75%, o
consumo mensal, em kg, considerando o mês de 30 dias,
será de:
(A) 350

(B) 400

(C) 450

(D) 500

(E) 550

42
A taxa efetiva trimestral equivalente a uma taxa nominal de
3 % ao ano, capitalizada mensalmente, será de:
(A) 2,75%
(C) 8,48%
(E) 1 1,46%

(B) 5,58%
(D) 9,84%

43
Uma operação com LTN, que tem 39 dias para o seu
vencimento, está sendo negociada a uma taxa de rentabilidade
de 1,20% ao mês. A taxa de desconto anual correspondente
será de:
(A) 13,58% (B) 13,78%
(C) 13,98% (D) 14,18%
(E) 14,48%
44
Uma empresa foi a um banco e descontou duplicatas no valor
total de R$ 18.000,00, 108 dias antes do seu vencimento.
Sabendo-se que o banco cobrou comissão de 0,5% sobre
o valor total das duplicatas, e que a taxa de desconto foi de 30%
ao ano, a taxa anual real da operação para o cliente está entre:
(A) 36% e 38%
(B) 34% e 36%
(C) 32% e 34%
(D) 30% e 32%
(E) 28% e 30%
45
Um empréstimo de R$ 200.000,00, contratado a juros efetivos
de 10% ao mês, será pago em 3 prestações mensais com
carência de 3 meses. Considerando que o credor deseja que o
valor das 3 amortizações do principal seja constante, o valor da
última prestação será de:
(A) 80.666,67 (B) 82.622,44
(C) 84.333,67 (D) 86.066,67
(E) 88.733,33
46
Um empréstimo de R$ 200.000,00 será pago em 3 prestações
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mensais iguais e consecutivas pela Tabela Price. Se a taxa de
juros nominal for de 60% ao ano, com capitalização mensal, a
parcela correspondente aos juros na última prestação terá, em
reais, um valor:
(A) inferior a 3.500,00
(B) entre 3.500,00 e 3.600,00
(C) entre 3.600,00 e 3.700,00
(D) entre 3.700,00 e 3.800,00
(E) superior a 3.800,00
47
Um banco deseja uma rentabilidade efetiva linear de 36% ao
ano em operações de compra de títulos com prazo de 60 dias.
Em termos de desconto comercial, o valor do PU sobre o qual
deverá negociar estes títulos estará situado:
(A) acima de 0,93
(C) entre 0,94 e 0,95
(E) abaixo de 0,96

(B) entre 0,93 e 0,94
(D) entre 0,95 e 0,96

48
Ano
01
2
3
4

(Valores em R$)
Projeto A
Projeto B
180.000,00125.000,00
+ 30.000,0058.000,00
+ 62.000,00
+ 32.000,00
+ 138.000,00
+ 128.000,00
+ 183.000,00
+ 263.000,00

Os projetos A e B têm seus fluxos de caixa representados
na tabela acima. Considerando que a taxa de desconto para a
análise é de 25% ao ano, assinale a opção que apresenta,
respectivamente, o projeto a ser escolhido e o seu VPL, em reais.
(A) A ; 22.340,80
(C) A ; 37.280,00
(E) B ; 29.292,80

(B) A ;
(D) B ;

29.292,80
22.340,80

ATUALIDADES ECONÓMICAS,
POLÍTICAS E SOCIAIS
49
Entre os fatores abaixo, apenas um NÃO justificaria a
tendência dos fundos de investimento em não aumentar
o prazo de vencimento dos títulos prefixados em suas
carteiras. Assinale-o.
(A) Falta de perspectiva do ajuste fiscal.
(B) Incerteza quanto aos números da inflação.
(C) Proximidade das eleições argentinas.
(D) Tendência de alta no Euro.
(E) Dificuldades políticas do governo federal.
50
Dados da CVM de 06/99 indicam um total de 383 carteiras de
investidores estrangeiros aplicados diretamente nas bolsas
de valores brasileiras, através do Anexo IV.
Tais carteiras pertencem aos seguintes grupos de investidores:
I -Europa;
II -América Central;
III -América do Sul;
IV -América do Norte.
A classificação segundo o número de carteiras por grupo de
investidores, em ordem decrescente, é:
(A) I - III - IV - II (B) II - IV - I - III
(C) III - II - I - IV (D) IV - I - III - II
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(E) IV - III - II - I
51
Ao início de 1999, a dívida pública mobiliária interna federal
estava assim distribuída:
I - Títulos pós-fixados ao Selic - 57,9%
II - Títulos vinculados ao câmbio - 30,4%
III -Títulos prefixados - 6,0%
Ao final do primeiro semestre, em função da estratégia de
política monetária do BC, o que aconteceu com os percentuais
acima?

I

II

III

subiu

subiu

caiu

subiu

caiu

subiu

caiu

subiu

subiu

caiu

subiu

caiu

caiu

caiu

subiu

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

52
Através da análise dos números de nossa Balança de
Pagamentos ao final do primeiro semestre de 99, podemos
afirmar que a maior contribuição, em dólares, para a redução
do deficit crônico da balança de serviços se deu no item:
(A) Royalties.
(B) Juros de Capitais.
(C) Viagens Internacionais.
(D) Lucros e Dividendos.
(E) Fretes e Seguros.

53
Período
91/92
98/99

(Em 1.000 sacas de 60 Kg)
Produção
Exportação
Brasil
28.500
35.800

Colômbia
17.980
11.000

Brasil
21.238
23.300

Colômbia
15.467
9.400

Como se pode observar no quadro acima, o Brasil, durante a
década de 90, ganhou espaço na produção e exportação de
café em relação à Colômbia. Tal fato se deu, essencialmente,
em virtude da(o):
(A)perda de qualidade do produto colombiano.
(B)substituição do produto colombiano pelo nicaragüense.
(C)substituição da produção de café colombiano por outras
culturas mais rentáveis.
(D)nova variedade de café colombiano com pior sabor.
(E)fenômeno climático do El Niño ou La Niña.
54
Entre as mudanças propostas na Reforma da Previdência es-
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tava a modificação da base de cálculo do salário benefício. Atualmente (antes da aprovação da Reforma) o cálculo é feito a partir da média corrigida dos últimos 36
salários de contribuição. Um dos novos cálculos propostos, e que gerou enorme polêmica, eqüivalia à média
corrigida dos salários de contribuição a partir de:
(A) janeiro de 96.
(C) janeiro de 95.
(E) janeiro de 94.

(B) julho de 95.
(D) julho de 94.

55
Com base na Emenda Constitucional nº 19 da Reforma
Administrativa aprovada no Congresso Nacional, representando
uma novidade em relação à Constituição de 1988, está correta
uma das afirmações abaixo. Assinale-a.
(A) O servidor público só perderá o cargo ou em virtude de
sentença judicial ou de mau desempenho.
(B) Têm estabilidade em cinco anos os servidores nomeados
através de concursos públicos.
(C) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
(D) É fixado um limite máximo para remuneração dos
servidores públicos.
(E) É permitido o acesso a cargos, empregos e funções
públicas a estrangeiros na forma da Lei.
56
Uma emenda constitucional para ser aprovada exige, tanto no
Senado como na Câmara:
(A) duas votações e aprovação por 2/3.
(B) duas votações e aprovação por 3/5.
(C) duas votações e aprovação por maioria simples.
(D) uma votação e aprovação por 2/3.
(E) uma votação e aprovação por 3/5.
57
O Banco Central do Brasil, em suas estimativas, sempre
acreditou que, no primeiro semestre de 99, o superavit
primário consolidado do setor público, em relação ao PIB,
estaria dentro da meta acordada com o FMI para aquele
período, ou seja:
(A) 2,2% (B) 2,5%
(C) 2,7% (D) 2,9%
(E) 3,1%

Item

Estado

I

Amazonas

%
5
8

II

Alagoas

8
1

III

Bahia

5
3

IV

Ceará

5
6

V

MatoGrossodo Sul

65

VI

Paraná

7
1

VII

Rio de Janeiro

80

VIII

São Paulo

65

IX

SantaCatarina

87

X

Tocantins

4
7

Fonte: Fórum Nacional de Secretarias de Estado da
Administração - GZM.
Acima estão relacionados alguns estados da federação e seus
respectivos gastos percentuais com pessoal, em relação às
suas receitas correntes líquidas no mês de fevereiro de 99.
Desses estados quantos NÃO estavam enquadrados na Lei
Camata?
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(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 6
(E) 7

59
A Bovespa desenvolveu intensos estudos no primeiro semestre
de 99 para implantar, ainda neste ano, as operações do
chamado After Market, o qual permitirá a negociação em bolsa
de valores fora do horário de pregão, das 18 às 22 horas,
através do pregão eletrônico, o Home Broker.
NÃO constitui objetivo desta ação:
(A) incentivar os pequenos e médios investidores a operar via
Internet.
(B) seguir uma tendência mundial.
(C) permitir a aplicação de valores reduzidos, limitados ao teto
máximo de R$ 50 mil.
(D) reduzir o custo operacional das corretoras de valores.
(E) aumentar a segurança do investimento em bolsa.
60
Uma das grandes discussões atuais em relação aos regímenes
especiais de importação versa sobre aquele conhecido como
regímen de “ex-tarifário”. Trata-se da importação de produtos
sem similar nacional classificados como ____________ , e
sujeitos ao pagamento de apenas ____________ do imposto
de importação.
Preenche corretamente as lacunas a opção:
(A) bens de capital / 5%
(B) bens de capital / 10%
(C) matérias-primas / 5%
(D) matérias-primas / 10%
(E) manufaturados / 5%
NOÇÖES DE INFORMÁTICA
61
No que tange à memória RAM de um microcomputador,
podemos afirmar que ela:
(A) é a memória de acesso aleatório.
(B) é a memória de leitura.
(C) é gravada na fábrica.
(D) é permanente, ou seja, não volátil.
(E) tem seu conteúdo apagado somente através de programação.
62
O Sistema Operacional pode ser definido como a interface
entre o micro e o usuário e que, através de um conjunto de
programas e arquivos, administra as operações e comandos
executados. Entre as suas funções NÃO se inclui:
(A) gerenciar os recursos de hardware.
(B) gerenciar o tempo de CPU gasto pelos usuários.
(C) gerenciar a comunicação via rede.
(D) permitir a gravação de arquivos.
(E) prover ambiente adequado ao desenvolvimento de programas.
63
Podemos limitar o acesso a um determinado arquivo ou a um
conjunto de arquivos, transformando-os em arquivos somente
para leitura ou ocultando-os.
O comando do DOS que nos permite tal ação é o:
(A) TYPE (B) TRANSF
(C) ATTRIB (D) PATH
(E) MORE
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64
Caso deseje, através do DOS, copiar todos os arquivos do disco
com extensão .TMP renomeando cada um deles com o mesmo
nome, mas com a extensão .TXT , o comando a ser utilizado será:
(A) DISKCOPY *.TMP *.TXT
(B) DISKCOPY ?.TMP ?.TXT
(C) DISKCOPY .TMP .TXT
(D) COPY *.TMP *.TXT
(E) COPY ?.TMP ?.TXT
65
Hyperlink é um elemento gráfico ou texto colorido ou sublinhado,
que pode ser:
I -transferido para outro arquivo;
II -transferido para outra posição no mesmo arquivo;
III -transferido para arquivos na sua Intranet ou na Internet;
IV -adicionado aos arquivos a serem transferidos.
Estão corretos:
(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
66
Em relação ao Windows 95, NÃO é correto afirmar que:
(A) é um sistema operacional multitarefa.
(B) o programa calculadora, em acessórios, permite cálculos
financeiros.
(C) pode copiar vários arquivos e até mesmo um diretório inteiro.
(D) seu WordPad permite salvar arquivos no formato do Word 6.0.
(E) seus aplicativos de 32 bits possuem endereço próprio de
memória.
67
Quando o menu Iniciar não estiver sendo visualizado poderemos
acessá-lo a partir de qualquer ponto do Windows e de seus
aplicativos, através da combinação de teclas:
(A) Ctrl + A
(B) Ctrl + Esc
(C) Shift + A
(D) Shift + Esc
(E) Alt + Esc
68
Ao realizar uma impressão a partir do comando Imprimir no
menu Arquivo podemos ter a alternativa de imprimir um
conjunto de páginas. Neste caso, se quisermos imprimir as
páginas 3,4 e de 6 a 9, a sintaxe a ser utilizada é:
(A) 3,4,6:9
(C) 3;4;6:9
(E) 3:4:6-9

(B)
(D)

3,4,6-9
3;4;6-9

69
Caso desejemos adaptar uma planilha Excel do MS Office para
uso no IBM Works teremos que aprender a utilizar a planilha
deste pacote que, no caso, se chama:
(A) Lotus 123. (B) Quattro Pro.
(C) Supercalc. (D) Workscalc.
(E) Spreadsheet.
70
Sobre o MS Word 7.0 podemos afirmar corretamente que:
(A) faz correção ortográfica automática.
(B) permite voltar apenas as 20 últimas operações feitas.
(C) através da régua horizontal podemos alterar recuos.
(D) não podemos criar atalhos de teclado, pois já fazem parte
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do Word.
(E) no modo normal são mostrados o cabeçalho e o rodapé.

LÍNGUA INGLESA
TAKE IT TO THE BANK
Richard Harwood is fed up. He says his bank doesn’t
know who he is. The bankers don’t know anything about his
business. And he doesn’t recognize any of the faces when
he goes in to handle a transaction. Harwood is the owner of
a successful Bethesda, MD-based research and consulting
firm, The Harwood Group. He banks at a large, national
financial institution – call it a bankolith – but says he’d like to
have access to a community bank.
Community banking is an option that fewer and fewer
local business leaders have. In the past year, a wave of
mergers and acquisitions has swept over the banking
industry, leaving behind a handful of big-name banks where
dozens of smaller ones once scrambled for market share.
That’s not to say there isn’t competition – there are still localonly banks competing across Greater Washington – but the
super-sized players have asserted themselves with a
vengeance.
Mid-to-large sized companies seem to love it. The
bankoliths have evolved into one-stop shops, moving fluidly
from jurisdiction to jurisdiction, big enough to handle virtually
any growth or problems their larger customers might see.
According to industry leaders, it’s the small-business banking
customer who loses in the land of the giants. Small business
people complain that they have lost the opportunity to deal
with a local decision-maker that knows the nuances of their
businesses. “One of the important things is you don’t feel
like they care about your business. They care about your
money,” Harwood says. “Everyone wants your money. The
question is whether they give a damn about how you make it.”
At least one local executive argues that the mergers
are good for business people. Hugh Long, Capital Area
President of First Union National Bank, rejects the assertion
that doing business in a big bank is bureaucratic and
impersonal. Long is convinced that business clients prefer
bigger banks. “I was with a bank in Georgia before this
and we used that marketing line a lot, but frankly it’s a
myth – absurd and ridiculous. People are people. We want
people to know our bankers and our bankers to know people.”
The merger mania has been so frenzied in the past
two years that some analysts suspect the day of the small
local bank may be over altogether. In theory, the economies
of scale the large national banks control are terrific. In practice,
however, absorbing the effects of mergers and acquisitions
can be problematic for even the largest banks.
Louise L. Schiavone. Washington Business Forward,
July 1999, p. 43, with slight adaptations.
71
The author of the text is primarily concerned with:
(A) defending the principle that bigger banks are better.
(B) narrating the impact of the merger mania to small business
people.
(C) demonstrating the economies of scale and advantages of
larger banks.
(D) discussing the effects of bank merging on different business
people.
(E) weighing the advantages of small banks against bankoliths.
72
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It can be deduced from the text that Richard Harwood wished
he could do business with a bank:
(A) run by people who cared about their own business.
(B) owned by powerful bankers who knew the nuances of every
business.
(C) staffed exclusively by close friends of the customers.
(D) whose local staff lived in the same community as the
customers.
(E) in which he knew some of the clerks he was supposed to
deal with.
73
In lines 16-17, “with a vengeance” means:
(A) that the action was caused by a great desire for revenge.
(B) a retaliatory action which gives its performer a great deal of
satisfaction.
(C) an aggressive action carried out against someone who has
done something harmful.
(D) something which is done or happens to a much greater
extent than was expected.
(E) something which is done with the purpose of hurting or
punishing people.
74
THAT in “... that knows” (line 25) and THIS in “... before this”
(line 35) mean, respectively:
(A) opportunity – Georgia.
(B) people – a bank.
(C) a local decision-maker – First Union Bank.
(D) small business people – bigger banks.
(E) small business people – merging.
75
Mark the correct pair of synonyms.
(A) fed up (line 1) – disillusioned.
(B) wave (line 10) – decrease.
(C) handful (line 12) – many.
(D) nuances (line 25) – highlights.
(E) give a damn (line 29) – care.
76
Harwood’s concluding remark does NOT denote:
(A) regret. (B) criticism.
(C) resentment. (D) complaint.
(E) objection.
77
The purpose of the fourth paragraph is to:
(A) prove the theory that the mergers are good for all businesses.
(B) present evidence that all local executives will disagree with
Harwood.
(C) point out that both local banks and bigger banks are clientcentered.
(D) reject the concept of customer comfort and satisfaction.
(E) analyze thoroughly the similarity between Harwood’s and
Long’s ideas.
78
Based upon the information in the last paragraph, we can
conclude that:
(A) small local banks will succeed in the end.
(B) big businessmen will end up dealing with small banks.
(C) merging can be tough even for powerful bankoliths.
(D) the acquisition of other institutions is mostly disastrous.
(E) the effects of the wave of mergers are still chaotic.
79
Some people say that _____ smaller community banks have
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their place, survival for _____ in the middle range is no longer a
given. According to a consultant, “They’re living in a different
world. They provide specialty services _____ rich customers.
_____ they were the biggest bank in the most important city.
Now people hardly know they exist.”
Mark the words that complete the sentence above meaningfully
and correctly.
(A) although – that – to – Formerly.
(B) while – those – for – Once.
(C) since – these – towards – Before.
(D) once – many – to – In the past.
(E) even though – some – with – Firstly.
80
Mark the item in which the sentence has been rewritten in the
passive voice INCORRECTLY.
(A)Burke and Herbert Bank doesn’t sell insurance and
securities – Insurance and securities are not sold by Burke
and Herbert Bank.
(B)F&M bought Capital Bank of Rockville – Capital Bank of
Rockville was bought by F&M.
(C)Nations Bank had bought BankAmerica – BankAmerica had
been bought by Nations Bank.
(D)Chevy Chase Bank will offer customers attractive rates –
Customers will be offered attractive rates by Chevy Chase
Bank.
(E)First Union shall still make over $1 billion this year – Over
$ 1 billion this year should still be made by First Union.
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