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APRESENTAÇÃO 

Atenção, interessados do concurso Banco do Brasil: as inscrições para o certame já estão 
abertas! Todo o processo de candidatura deve ser realizado até o dia 28 de julho. 

O edital oferta 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e outras 2.240 vagas para formação de 
um cadastro de reserva, para a carreira de Escriturário, de nível médio, abrangendo duas 
áreas de atuação: Agente de Tecnologia e Agente Comercial. 

Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo 
Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente uma amostra de "pegadinhas 
inteligentes" sobre os assuntos mais recorrentes da banca em concursos similares ao que 
estamos tratando. 
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- O que são "pegadinhas inteligentes"?  

São assertivas curtas que possuem "cascas de banana", para induzir os alunos a 
"escorregarem" (ou seja, errarem ou, pelo menos, ficarem em dúvida) em cada questão, não 
para desaminá-lo, mas para que aumente a retenção do conteúdo estudado!  

Você já deve ter passado pela situação em que você errou uma questão em prova que jurava 
que havia acertado, por imaginar que dominava o conteúdo nela tratado, não é verdade? 

E quando isso aconteceu, imagino que você tenha ficado tão impactado (traumatizado, rs!) 
com o acontecido que nunca mais esqueceu daquele conteúdo que você acabou errando n a 
prova, confere? 

Pois bem, a ideia das "pegadinhas" inteligentes é justamente essa: 

FAZER COM QUE VOCÊ ELEVE EXPONENCIALMENTE 

A RETENÇÃO DO QUE FOI ESTUDADO A PARTIR DE 

ERROS SOBRE CONTEÚDOS QUE IMAGINAVA JÁ 

ESTAR DOMINANDO! 

 

No Passo Estratégico, apresentamos cadernos de "pegadinhas" inteligentes para os dois 
assuntos estatisticamente mais cobrados pela banca, dentro de cada matéria. 

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente, para algumas matérias,  uma amostra 
das "pegadinhas" inteligentes  mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais 
recorrentes da banca. 

Bom demais, não??? De nada! (rs) 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, 
que contempla muito mais conteúdo que as "pegadinhas" inteligentes. 
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O objetivo do nosso material é melhorar o nível da sua retenção de conteúdo. 

Fazer com que você memorize melhor o que foi estudado. 

Afinal, não adianta compreender bem o assunto enquanto estuda, mas não lembrar do conteúdo 
no momento que você mais precisa... 

A hora da sua prova! 

Pode ter certeza: grande parte das questões que os candidatos erram em concursos públicos 
são fruto do esquecimento de conteúdo, não da falta de compreensão da matéria que foi 
estudada. 

 

E, para não se esquecer das informações estudadas, é necessário realizar inúmeras revisões de 
conteúdo, não tem outra forma. 

A ideia do Passo Estratégico é proporcionar uma revisão de alto nível, para que você chegue à 
prova lembrando de tudo! 

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

Nosso material é produzido por especialistas em cada uma das matérias, com farta experiência 
em concursos públicos. 

Estamos falando de uma equipe composta por aprovados em cargos da estrutura dos órgãos de 
mais alto nível da Administração Pública, como Receita Federal, fiscos estaduais e municipais, 
Tribunais de Contas, Tribunais do Poder Judiciário, Polícias Federal e Rodoviária Federal, dentre 
outros. 

https://bit.ly/revisoespoderosas
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Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos. 

 

Nossas aulas contemplam: 

a) orientações de revisão e exposição dos pontos mais importantes do conteúdo; 

b) análise estatística dos assuntos e subassuntos , com base em questões cobradas pela banca do 
concurso, para que nossos alunos saibam exatamente o que possui mais chances de ser cobrado; 

c) apostas estratégicas, para destacar o conteúdo que julgamos ser o mais provável de ser 
cobrado para um dado assunto; 

d) questões comentadas da banca para todos os assuntos e subassuntos, para que seja realizada 
uma revisão geral do assunto a partir de relativamente poucas questões;  

d) inúmeros simulados de questões inéditas no estilo da banca, para que o aluno treine bastante 
todos os assuntos; 

e) questionário de revisão com questões subjetivas, para que o candidato melhore sua 
compreensão do conteúdo já estudado a partir de autoexplicação mental sobre questões 
conceituais, casos práticos e desafios. 

f) pegadinhas "inteligentes" para os dois assuntos mais cobrados pela banca. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 

 

Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas 
nossas aulas demonstrativas (clique aqui para conferir)! 

Se você já é aluno do Pacote Completo, possui desconto automático de 20% na aquisição do 
Passo Estratégico do mesmo concurso. 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/banco-do-brasil-escriturario-passo-estrategico/
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E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso – basta se matricular na área do aluno 
e aproveitar nosso material ;) 

 

Ah, outra coisa bem legal: elaboramos um e-book com 5 dicas estratégicas para realizar revisões 
eficientes. Se você estiver interessado em dar uma conferida, clique aqui. 

Então é isso. 

Um grande abraço, bons estudos e sucesso na sua preparação! 

                             Prof. Túlio Lages                            f 
Coordenador do Passo Estratégico - Estratégia Concursos 

 

Seu cantinho de estudos famoso! 
Poste uma foto do seu cantinho de estudos nos stories do 

Instagram e nos marque: 

 
@passoestrategico 

Vamos repostar sua foto no nosso perfil para que ele fique 
famoso entre milhares de concurseiros! 

 

 

Mais e-books gratuitos! 
Fique por dentro dos lançamentos de novos e-books , além das 
melhores dicas de revisão, acessando nosso canal no Telegram:  

 
passoestrategico 

https://bit.ly/revisoeseficientes2021
https://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://t.me/passoestrategico
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

1. No trecho “O político em que se pode confiar ainda não nasceu.”, não seria preservada a 
correção gramatical caso fosse suprimida a preposição que antecede a conjunção “que”.   

Este é erro próprio da fala popular, linguagem que não está nem aí para a regência verbal. Erros 
desse tipo são muito explorados em provas de concursos públicos. Esteja alerta, caro aluno. A 
regência do verbo “confiar” exige a preposição “em”, pois quem confia, confia em alguém, e 
não confia alguém. Contudo, o erro da questão está em afirmar que a preposição antecede a 
conjunção “que”, pois se trata, na verdade, de um pronome relativo (O político no qual se pode 
confiar ainda não nasceu). 

2. O trecho “Depois que soube da aprovação, fiquei curioso por conhecer a cidade em que 
irei morar.” preservou os aspectos gramaticais escorreitos quanto aos aspectos de regência.  

Eis um equívoco no uso da regência nominal.  Curioso e curiosidade pedem a preposição “de” 
para unirem-se a seus complementos. Algumas vezes, ficamos curiosos “de” ou temos 
curiosidade “de” alguma coisa, porém jamais “por” alguma coisa. A forma correta seria: “Depois 
que soube da aprovação, fiquei curioso de conhecer a cidade em que irei morar.”.  

3. Ao se deparar com um cartaz referente ao concurso do Banco do Brasil, Joãozinho analisou, 
segundo os aspectos gramaticais, o seguinte trecho: “As inscrições para o concurso encerrar-se-ão 
amanhã.” De imediato, Joãozinho o criticou e disse o referido cartaz carecia de revisão gramatical. 
Considerando-se as normas gramaticais em vigor, o trecho do cartaz estava correto? 

Veja, a seguir, as corretas regências de inscrição, inscrito e inscrever.  

1 - Inscrição a:  

Fiz minha inscrição ao concurso do Banco do Brasil. 

As inscrições ao concurso iniciam-se amanhã.  

2 - Inscrito em, para:  

Você está inscrito no (ou para o) concurso. 

                                         

1 Analista do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Portuguesa. Instagram: 
@prof_carlosroberto 

https://www.instagram.com/prof_carlosroberto/?hl=pt-br
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Estão inscritos para o (ou no) concurso do Banco do Brasil.  

3 - Inscrever em:  

Para inscrever-se neste concurso, é necessário falar inglês fluentemente.        

Logo, a frase inicial, depois de corrigida, fica assim: “As inscrições ao concurso encerrar-se-ão 
amanhã.”. 

4. O trecho “A esquadra de Cabral aportou na Bahia em 1500.” preservou os aspectos 
gramaticais escorreitos quanto aos aspectos de regência.  

Aportar quer dizer chegar, chegar ao porto, chegar ao aeroporto etc. Pela sua regência, aportar 
exige a preposição a. A frase inicial, depois da correção, fica assim: “A esquadra de Cabral 
aportou à Bahia em 1500.”. 

5. O trecho “Após um mês em exercício do novo emprego público, os colegas comentaram 
que Joãozinho já se habituou com o novo trabalho.” preservou os aspectos gramaticais escorreitos 
quanto aos aspectos de regência.  

É melhor habituar-se, primeiramente, à regência correta desse verbo. O correto é habituar-se a. 
Note a preposição a. Habituar-se a trabalhar, habituar-se ao trabalho. Alguém precisa habituar-
se a escrever com correção. Logo, a frase inicial, após a correção, fica assim: “Após um mês em 
exercício do novo emprego público, os colegas comentaram que Joãozinho já se habituou ao 
novo trabalho.”. 

6. Joãozinho, ao deixar o hotel em que esteve hospedado para visitar sua nova cidade, 
recebeu uma carta que continha o seguinte recado: “Agradecemos a preferência.”. Como bom 
estudante de Língua Portuguesa, Joãozinho chamou o gerente do estabelecimento e lhe disse que 
o referido recado carecia de revisão gramatical. De acordo com os aspectos gramaticais vigentes, 
estava certo o Joãozinho.  

Vamos aprender a agradecer em bom português. Muita gente boa agradece mal aos seus 
clientes por falta de conhecimento de transitividade verbal. O verbo agradecer, nessa 
construção, possui outra regência, que o transforma num transitivo indireto acompanhado de um 
adjunto adverbial de causa. Na frase errada, acima, o agradecimento é dirigido à causa (= a 
preferência) e não ao seu agente (= o cliente ou os clientes). Para agradecer, corretamente, 
deve-se escrever assim: “Agradecemos-lhes pela preferência.” ou “Agradecemos aos nossos 
clientes pela preferência.”. 

7. Após a situação apresentada na questão anterior, o gerente do hotel, gentilmente, 
desculpou-se com a seguinte frase: ”Desculpem o transtorno.”. Novamente, Joãozinho criticou a 
frase quanto aos aspectos gramaticais. E agora? A frase estava correta?  
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O verbo desculpar é transitivo direto e indireto, isto é, ele possui dois objetos: um direto e outro 
indireto. A ordem em que esses objetos figuram na oração é indiferente. Pode vir primeiro o 
objeto direto, depois o indireto, ou vice-versa. Trocando em miúdos, quem desculpa, desculpa 
alguém por alguma coisa. O objeto direto é sempre uma pessoa e o indireto é alguma coisa. 
Seria muito desagradável, neste caso, procurar o transtorno para desculpá-lo por alguma coisa 
que tenha feito de errado. Será que foi o transtorno quem escreveu essa frase? O correto seria 
escrever: “Desculpem-nos pelo transtorno.”. 

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 

Prof. Alexandre Violato2 

1. O Banco Central do Brasil é a autoridade monetária e órgão normativo máximo do Sistema 
Financeiro Nacional.  

Realmente o Bacen é a autoridade monetária, todavia, o órgão normativo máximo do Sistema 
Financeiro Nacional é o Conselho Monetário Nacional. 

2. Compete ao Conselho Monetário Nacional autorizar o Banco Central do Brasil a emitir 
papel-moeda. 

Cabia. Mas essa atribuição foi revogada pela LC 179/2021. Agora, não há mais essa necessidade 
de autorização do CMN para o BCB emitir moeda. 

3. O Comitê de Política Monetária (COPOM) define a meta de inflação e a taxa Selic.  

Realmente a taxa Selic é definida pelo COPOM. Todavia, a meta da inflação é definida pelo 
CMN. 

4. São órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional o Banco Central do Brasil, a CVM, a 
SUSEP e a PREVIC. 

Essas são as entidades supervisoras. Os órgãos normativos são o Conselho Monetário Nacional 
(CMN), o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e o Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC).  

5. Com a publicação da Lei Complementar 179/2021, o Banco Central do Brasil passa a deter 
autonomia, passando a ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, com Presidente e 
Diretores cumprindo mandato de 4 anos, coincidentes com o do Presidente da República.  

                                         

2 Agente da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Responsável no Passo Estratégico pelas disciplinas de 
Controle Externo, Contabilidade Pública e Conhecimentos Bancários. Instagram: @alexandre.violato 

https://www.instagram.com/alexandre.violato/?hl=pt-br
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Dois erros. O primeiro é que o Banco Central passa a ser uma autarquia em regime especial, sem 
vinculação ou subordinação a qualquer ministério. O segundo é que os mandatos do Presidente 
e dos Diretores não coincidem com o do Presidente da República. O do Presidente do BCB, por 
exemplo, inicia no terceiro ano do mandato do Presidente da República. 

6. O Banco Central do Brasil poderá comprar e vender títulos públicos com o objetivo de 
capitalizar o Tesouro Nacional ou instituições financeiras, estas por intermédio das operações de 
redesconto de liquidez.  

O Bacen não compra e vende títulos para capitalizar o Tesouro Nacional, muito pelo contrário, 
ele é proibido de conceder direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional. As 
operações de mercado aberto são realizadas pelo BACEN para regular o valor da moeda ou a 
taxa de juros. 

7. Uma instituição financeira é classificada como bancária se ela é autorizada a realizar 
operações de crédito.  

A instituição financeira é classificada como bancária se ela é autorizada a captar depósitos à 
vista. 

8. Para ser banco múltiplo, a instituição financeira deve possuir ao menos duas carteiras, 
sendo uma delas comercial ou de desenvolvimento.  

Para ser banco múltiplo, a instituição financeira deve possuir ao menos duas carteiras, sendo 
uma delas comercial ou de investimento, e não de desenvolvimento. Destaca-se que os bancos 
múltiplos públicos até podem operar a carteira de desenvolvimento, mas não é obrigatória.  

9. O BNDES é uma empresa pública federal, dotada de personalidade jurídica de direito 
público, sendo vedada a sua participação no capital de empresas privadas.  

Dois erros. O primeiro é que o BNDES é uma empresa pública federal dotada de personalidade 
jurídica de direito público. O segundo é que não é vedada a sua participação no capital de 
empresas privadas, inclusive, possui até uma subsidiária para isso, o BNDESPAR. 

10. As cooperativas de crédito são caracterizadas pela captação de recursos e pela concessão 
de créditos entre os seus associados, dessa forma, é defeso às cooperativas de crédito utilizar 
recursos oficiais para financiar atividades de seus associados.  

Não é proibida esta utilização. Na verdade, ela é permitida pela Lei complementar 130/2009: 

Art. 2º As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da 
mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados, sendo-lhes assegurado 
o acesso aos instrumentos do mercado financeiro. 
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§ 5º As cooperativas de crédito, nos termos da legislação específica, poderão ter acesso a 
recursos oficiais para o financiamento das atividades de seus associados. 

VENDAS E NEGOCIAÇÃO 

Prof. Alexandre Violato 

1. O aumento da demanda por crédito imobiliário representa uma força do Banco do Brasil.  

Aumento da demanda faz parte do ambiente externo, portanto, representa uma oportunidade 
para o Banco do Brasil. 

2. O marketing de relacionamento parte do pressuposto de que o importante é ter uma boa 
relação com o cliente, e não fechar negócios com ele.  

O marketing de relacionamento tem sim a intenção de fechar negócios com o cliente. A 
diferença é que ele não foca no fechamento de uma venda em si, mas na construção de um 
relacionamento rentável ao longo do tempo. 

3. No contexto do mix de marketing para serviços digitais, não se aplica o elemento “praça”, 
tendo em vista a não existência de atendimento físico.  

O “P” de praça não necessariamente significa uma praça física, mas sim o local de distribuição. 
Portanto, um produto digital também atende o elemento praça, que pode ser, por exemplo, o 
site ou aplicativo. 

4. Na oferta de um fundo de investimento em ações, a informação de que seu objetivo é 
superar o Ibovespa diz respeito ao elemento preço do mix de marketing.  

A meta de superara o Ibovespa é característica do elemento produto do mix de marketing, 
tendo em vista que é uma característica do fundo em si. O preço diz respeito ao que é cobrado 
do cliente por esse produto. 

5. No modelo das cinco forças de Porter, a ameaça de novos entrantes diz respeito a produtos 
ou serviços que venham a substituir os produtos ofertados pela empresa.  

Essa é a ameaça de produtos substitutos, que é uma das forças. A ameaça da novos entrantes 
corresponde aos competidores potenciais que podem entrar no mercado para oferecer os 
produtos ofertados pela empresa. 

6. Um dos principais objetivos da segmentação de mercado é o ganho de economia de 
escala, utilizando-se de campanhas de vendas únicas para segmentos diversos.  
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Ainda que a segmentação possa possibilitar uma estratégia de escalabilidade dentro do 
segmento, o objetivo é realizar ofertas adequadas para cada grupo de clientes, portanto, 
campanhas de vendas únicas para diversos segmentos não se mostram adequados a uma 
estratégia de segmentação.  

7. No âmbito da matriz BCG, a estrela corresponde a um produto em que a empresa ainda 
detém baixa participação de mercado, mas o mercado tem grande potencial de crescimento.  

No âmbito da matriz BCG, o conceito trazido pelo enunciado é o da “interrogação”. A estrela é 
aquele produto em que, além de o mercado ter grande crescimento, a empresa tem grande 
participação no mercado. 

8. O conhecimento explícito é o conhecimento prático do profissional, que ele consegue 
demonstrar. 

O conhecimento explícito é aquele que foi formalizado, sistematizado, documentado. O 
conhecimento tácito é o que diz respeito ao conhecimento prático.  

9. Quando um profissional realiza um curso e aprende a realizar determinada atividade, é 
correto afirmar que ocorreu um processo de externalização do conhecimento.  

A externalização é a transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito. No caso, 
o que ocorreu foi a transformação de conhecimento explícito (que estava no curso) em 
conhecimento tácito (conhecimento prático). 

10. O termo ESG é amplamente associado à sustentabilidade e, de acordo com ele, o  governo 
deve focar seus investimentos em Educação, Saúde e Governabilidade.  

O termo ESG é associado à sustentabilidade no ambiente corporativo, e a sigla diz respeito às 
métricas ambiente (environment), social e governança.  

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO 

Prof. Alexandre Violato 

1. O internet banking é o canal mais utilizado para a realização de transações bancárias 
atualmente. 

Atualmente o canal mais utilizado é o mobile banking.  

2. O open banking tem por objetivo evitar que a forte concorrência de fintechs comprometa a 
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.  



. Túlio Lages 
Aula 00 

  

 

 

12 

O open banking tem entre os seus objetivos fomentar a concorrência no sistema financeiro, 
facilitando a entrada de novas empresas e soluções. 

3. No âmbito do open banking, o compartilhamento dos dados  e dos serviços entre as 
instituições participantes se dará por meio de uma blockchain.  

Se dará por meio de API (Application Programing Interface), que é uma interface dedicada ao 
compartilhamento dos dados e dos serviços. 

4. No open banking as instituições se conectam diretamente às plataformas de outras  
participantes e acessam os dados, independentemente da permissão do correntista.  

É necessária a permissão do correntista e as instituições acessam somente os dados autorizados 
pelos clientes, podendo a permissão ser cancelada a qualquer momento. 

5. É de livre pactuação entre os bancos e os clientes a taxa a ser cobrada para compartilhar os  
dados. 

É vedado cobrar os clientes pelo compartilhamento dos dados. 

6. A partir da quarta fase do open banking, a iniciar em 15/12, haverá possibilidade de 
compartilhar serviços de iniciação de pagamentos, como TED, PIX e pagamento de boletos.  

O compartilhamento desses serviços ocorrerá na terceira fase, a ser implementada até 
30/08/2021. Atenção especial com essa fase porque será a última implementada até a data da 
sua prova. 

7. Qualquer empresa pode participar do ecossistema do open banking, independentemente 
de autorização do Banco Central.  

Apenas as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central podem participar do open banking. Empresas não reguladas podem até participar, mas 
em parceria com instituições autorizadas para fins de compartilhamento de dados no escopo do 
open banking dos clientes comuns às instituições. 

8. Para que sejam compartilhados os dados do cliente, a solicitação deve passar pelas etapas 
de consentimento, autenticação e confirmação, as quais podem ocorrer tanto em canais físicos 
como eletrônicos.  

As etapas realmente são essas, mas elas devem ocorrer exclusivamente em canais eletrônicos. 

9. É possível que em um contrato de financiamento de veículo já tenha uma cláusula que 
permita o compartilhamento de um conjunto de dados seus de outras instituições financeiras com 
o banco credor. 
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Isso seria um caso de contrato de adesão, e é proibido obter o consentimento por meio de 
contrato de adesão. 

10. Um Banco Digitalizado é aquele em que todas as transações são realizadas por meio digital, 
sem a existência de agências físicas.  

Esse é o conceito de Banco Digital. 

RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO 

Prof. Allan Maux3 

1. Um produto teve seu valor reajustado em 20%, com isso seu novo preço passou a ser R$ 
200,00. Portanto, antes do aumento, o preço era de R$ 160,00, visto que 20% de R$ 200,00 
equivale a um desconto de R$ 40,00.  

A porcentagem se calcula de acordo com determinado valor, por isso dizemos que os 
percentuais são determinações relativas de valores.  

Quando foi dado o reajuste de 20% foi sobre um valor menor do que o cálculo do desconto que 
fizemos na situação acima para chegarmos ao valor de R$ 160,00. Sendo assim, o valor que foi 
retirado a título de desconto foi maior do que o acréscimo inicial, ok? 

Veja um exemplo simples: 

Valor Inicial:  R$100,00 

Aumento de 10%:  R$110,00 

10% de R$ 110,00:  R$11,00 

Redução de R$11,00:  R$99,00 (diverge dos R$100,00) 

Há duas formas de resolver o problema 1: 

a) Forma Prática: 

Como o aumento foi de 20%, o novo valor passou a ser 120% do anterior, ok? 

                                         

3 Auditor Fiscal de Petrolina - PE. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Matemática, RLM, Estatística e Legislação 

Tributária. Instagram: @profallanmaux 

https://www.instagram.com/profallanmaux/?hl=pt-br
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Ou seja, o valor anterior foi multiplicado por 1,2 chegando aos R$200,00, ora se eu quero 
retornar ao valor inicial basta então fazer a operação inversa da multiplicação que é a divisão, 
portanto iremos dividir o valor reajustado por 1,2.  

      

   
 

          

b) Forma Tradicional:  

Através de Regra de Três.  

O novo valor de R$ 200,00 equivale a 120%; 

Eu quero achar o valor anterior, iremos chamá-lo de “X” que equivale aos nosso 100% 
iniciais, ok? 

Logo: 

200,00  120% 

X        100% 

Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, chegaremos a: 

1,2 X = 200 

X =       
   

 

          

2. Dois aumentos consecutivos de 20% e 30%, equivalerá a um único aumento de 50%.  

Esse é o tipo de problema que o Professor sempre fala: 

“Você errou isso de novo, caro aluno? “ 

rsrsrs 

Um erro bobinho num tipo de questão que pode ocorrer sempre em provas. 

Vamos ver um exemplo: 

Para não “algebrizar” o problema, vamos supor que o nosso valor que sofrerá os dois 
aumentos consecutivos seja R$ 100,00, tá beleza? 
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Vamos lá: 

Valor a ser reajustado:  R$100,00 

Aumento de 20%:  R$120,00 

Agora o aumento de 30%:  R$156,00 

Reajuste de:  R$ (156,00 – 100,00) = R$56,00 

Cálculo do valor percentual:  56,00 de 100,00 equivale a 56%. 

Portanto, nosso item está errado ao dizer que o aumento equivale a 50%, ok? 

 

Em qualquer tipo de questão que solicitar o único valor equivalente a aumentos  
e/ou reduções consecutivas, o candidato sempre poderá sugerir o valor 100, para 
simplificar sua vida, ok? 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Prof. Allan Maux 

1. Em uma operação de juros simples ou compostos tem-se alguns elementos, tais como, taxa 
de juros, tempo, montante. Nessa operação é prescindível que as taxas e tempo estejam na 
mesma unidade de tempo. 

Pessoal, colocamos esse item para mostra a importância de colocar a taxa de juros e o tempo na 
mesma unidade. Essa regra é válida tanto para juros simples como para compostos.  

Elementos de uma operação de juros: 

 Capital (C) – é o valor inicial que será aplicado. Nas provas ele pode aparecer com o nome 
de valor atual, principal, valor presente, montante inicial, por exemplo; 

 Juros (J) – é a remuneração do capital em determinado intervalo de tempo. Ele pode ser 
obtido através da diferença entre o Montante e o Capital (J = M-C); 

 Taxa de juros (i) – define o valor do capital por unidade de tempo. Ela pode ser expressa 
em mensal (i = 5%am), anual (1%aa), diária (0,05%ad), entre outras; 

 Tempo (n) – é o período que ocorrerá a operação de juros; 
 Montante (M) – é o valor final obtido com a operação. Na prova ele pode aparecer como 

valor futuro, valor final, montante final, entre outros. 
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2. Na matemática financeira trabalha-se com dois regimes, isto é, o simples e o compostos e é 
analisado crescimento do capital inicial ao longo do tempo. A diferença bás ica entre esses dois 
tipos de regimes está na taxa de juros. No regime simples, temos a incidência de juros sobre juros 
e é caracterizado por uma progressão aritmética crescente. Já no regime composto a taxa de juros 
sempre sobre o montante inicial a cada período e pode ser representada por uma função 
exponencial.  

Nesse item houve uma confusão na definição dos regimes. Para deixar claro as características de 
cada um dos regimes iremos fazer um resumo. 

Regime simples: 

 Os juros a cada período são iguais, pois a taxa de juros sempre incide sobre o capital 
inicial. Isso faz com que os juros sejam não capitalizados; 

 Forma uma progressão aritmética crescente, sendo a razão dessa progressão o valor dos 
juros; 

 Graficamente forma uma função de primeiro grau (uma reta), com crescimento linear. 

Regime composto: 

 Incide juros sobre juros, isto é, os rendimentos de cada período são incorporados ao 
capital. Desta forma, os juros são capitalizados; 

 Forma uma progressão geométrica crescente, com razão igual a “1+ i”;  
 Graficamente é representada por uma função exponencial. 

 
3. Sabe-se que o montante do regime de juros simples evolui de forma linear e do regime 
compostos de forma exponencial. Com isso temos que os valores do montante são sempre 
maiores nos juros compostos. Além disso, é mais interessante para uma instituição financeira 
remunerar determinada aplicação sempre a taxas de juros simples.  

Pessoal, a relação entre os juros simples e composto pode ser representada pela seguinte figura:  

 

Podemos chegar as seguintes conclusões: 
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 Quando a unidade de tempo é menor do que 1, o montante do simples é maior que a do 
composto; 

 Quando a unidade de tempo é maior do que 1, o montante do composto é maior que a 
do simples; 

 Quanto a unidade de tempo é igual a 1, os montantes são iguais. 

Logo, nem sempre o montante composto será maior que o do simples, pois pode ser menor ou 
até mesmo iguais. Além disso, para uma instituição financeira nem sempre será vantajoso 
remunerar um capital a juros simples, pois se a unidade de tempo for menor do que 1 unidade o 
juro composto será mais interessante. 

4. No regime de juros compostos quando a taxa de juro e a unidade de tempo estiverem em 
unidade diferentes utiliza-se o conceito de taxas proporcionais. Isto é, basta fazer uma simples  
divisão ou multiplicação para chegamos a mesma unidade de tempo.  

Esse item está errado porque o conceito de taxas proporcionais é utilizado no regime de juros 
simples. 

Por exemplo: 

Tempo = 3 meses 

Taxa de juros = 12% aa 

Como sabemos tempos que ter taxa e tempo na mesma unidade. É mais fácil converter a taxa 
de anual para mensal. Para isso, basta dividir por 12 e teremos 1%am. 

Outro exemplo: 

Tempo = 1 ano 

Taxa = 1%am. 

É mais fácil converter a taxa mensal para anual, basta multiplicar por 12 e teremos 12% aa.  Mas 
poderíamos converter o tempo para meses. 

5. A regra na matemática financeira é utilizar os juros comerciais ao invés de juros exatos. Nos  
juros comercial, o juro é calculado com base no calendário civil e no exatos adota-se um mês de 
30 dias, totalizando 360 dias. 

Pessoal, quando a questão não especificar nada utilizam-se os juros comerciais. 

 Juros Comerciais (ordinários, bancários) – adota-se um mês de 30 dias e o ano terá 360 
dias; 
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 Juros exatos – utiliza-se o ano civil, isto é, pode ter 365 dias ou 366 (ano bissexto). 

6. João aplicou 20.000 reais a juros compostos de 12% ao ano com capitalização bimestral .  
Neste caso, o montante resgatado no final de um ano será 22.400 reais.  

Pessoal, esse item foi colocado para mostrar a importância de conhecer os conceitos de taxa 
efetiva e nominal.  

 Taxa efetiva – a unidade de tempo da taxa é coincidente com a unidade de tempo do 
período de capitalização. Por exemplo, i=1% ao mês capitalizados mensalmente. Nas 
questões aparece 1% ao mês, nesse caso está implícito que a unidade de capitalização 
tem a mesma unidade de tempo. 

 Taxa nominal – a unidade de tempo da taxa não é coincidente com a unidade de tempo 
do período de capitalização. Por exemplo, i = 12% ao semestre capitalizados 
bimestralmente. 

Quando na questão vier a taxa nominal temos que transformar em taxa efetiva. Para isso, utiliza-
se o conceito de taxas proporcionais. Isto é, uma simples divisão ou multiplicação para 
chegamos a mesma unidade de tempo. 

Solução: 

C = 20.000 

i = 12% ao ano com capitalização bimestral (taxa nominal) 

n = 1 ano = 6 bimestres  

A efetiva seria a seguinte:  

  
  

 
                

Para converter a taxa nominal para a efetiva, basta dividir por 6 (número de bimestre que cabe 
em um ano). 

    (   )  
         (      )  
         (    )  
                

         

7. Pedro está diante de uma questão de matemática financeira a juros compostos em que a 
taxa de juros é 3% ao mês e deseja converter ela para % ao trimestre. Para isso, utilizou a seguinte 
expressão: (   )  (   ), onde I% ao trimestre e i % ao mês.  
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Muitas questões pedem pendem para transformar as taxas efetiva de uma unidade de tempo 
para outra. Diferente do que ocorre no regime simples, não podemos utilizar o conceito de taxas 
proporcionais (dividir ou multiplicar). Para isso, utilizamos a seguinte expressão: 

(   )  (   )  

Onde, 

I é a unidade maior (nesse caso ao trimestre); 

i é a unidade menor (nesse caso ao mês); 

k é sempre a unidade de tempo maior desdobrada na menor (nesse caso 3 meses, pois equivale 
a um trimestre). 

(   )  (      )  
(   )  (    )  
(   )           

                       

8. Diante de uma questão de matemática financeira, José observou que um capital de R$ 
20.000 foi aplicado 2,5 anos a uma taxa de juros composto de 10% ao ano. A questão pede par a 
calcular o montante total utilizando a convenção linear. Sabendo disso, José deduz que na hora de 
aplicar a fórmula da convenção linear a parte inteira será aplicado o juro simples e na parte 
fracionada o juro composto.  

Colocamos esse item para lembrar a fórmula da convenção linear: 

    (   )   (      ) 

Na convenção linear, a parte inteira (n1) do período utilizamos os juros compostos e na parte 
fracionada (n2) os juros simples.  

         (     )  (         ) 
         (   )  (    ) 

         

9. Um conceito importante na matemática financeira é a capitalização contínua, essa 
capitalização é dada pela seguinte expressão:         , onde “e” o número de Euler (2,71828...). 
Com base nisso, julgue o seguinte item.  

Um determinado capital de R$ 25.000 é aplicado á taxa de juros compostos de 4% am. Para se 
obter um montante de R$ 45.000 deve-se aplicar por 10 meses. Sendo ln (1,8) = 0,6.  
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Pessoal, o conceito de capitalização contínua é pouco cobrado nas provas, mas o custo-benefício 
é muito grande. Colocamos esse item apenas para fixar a fórmula e forma de calcular questões 
de capitalização contínua. 

A capitalização contínua utiliza o número de Euler, mas na hora de se resolver uma questão 
temos que aplicar uma propriedade de logaritmo natural (ln). A banca dar esse valor como dado 
adicional. 

Essa propriedade é a seguinte: 

            

Capitalização contínua: 

         

Temos que multiplicar cada lado da equação pelo ln e depois aplicar a propriedade. 

     
 

 
 

          (
 

 
) 

           (
 

 
) 

Onde,       (      ) 

      (
 

 
) 

Como dito,   ( 
 
) será um dado adicional na questão. 

Solução: 

C = 25.000 

M = 45.000 

ln (1,8) = 0,6 

i = 4% am 

n = ? 

 

         (
      

      
) 

         (   ) 
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10. Um investimento de R$ 20.000 rendeu juros de R$ 2.000. Se a inflação nesse período foi de 
6% é correto afirmar que a taxa de juros real foi de 10%.   

Em questões como essa, temos que ter em mente que a taxa aparente é dada pela relação entre 
o montante e o capital. Aqui o capital foi de 20.000 e o montante foi de 22000 (C+J). Logo, a 
taxa aparente é calculada da seguinte forma   

 
 (    ). 

Desta forma, fazendo os cálculos chegamos a uma taxa aparente de 10%. E o item afirma que 
esse valor seria para taxa real.  

Para obter a taxa real temos que utilizar a seguinte expressão: 

(    )  (    ) (    ) 

Onde, 

Taxa aparente (ia) – é a taxa de juros total. Não são descontados os efeitos inflacionários; 

Taxa de inflação(ii) – é o aumento generalizado de preços e representa a perda do dinheiro no 
tempo.  

Taxa Real (ir) – é a taxa que são descontados os efeitos inflacionários.  

Solução: 

C = 20.000 

J = 2.000 

M = C + J = 22.000 

ii =6% 

A taxa aparente: 

      

      
 (    ) 

(    )      
           

 

Agora a taxa real: 

    (    )      
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(    )  
   

    
 

(    )         
                

É importante saber também que: 

Em uma economia inflacionaria, onde a inflação é positiva, a taxa real é sempre menor que a 
taxa aparente; 

Em uma economia deflacionaria, onde a inflação é negativa, a taxa real é sempre maior que a 
taxa aparente. 

Outro conceito para ser levado para a prova é o de inflação acumulada: quando temos períodos 
sucessivos de inflação.  

(      )  (     ) (     )  (     ) 
     [(     ) (     )  (     )]    

DIREITO DO CONSUMIDOR 

Prof.ª. Thaís Rumstain 4 

1. Prescreve em cinco três a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 
ou do serviço previsto no CDC, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 
dano e de sua autoria.  

Errado, prescreve em 05 anos, de acordo com o artigo 27 do CDC. 

2. Na ação civil pública ou coletiva que verse sobre interesses difusos, quando houver extinção 
que reconhece a ilegitimidade de partes, a imutabilidade da decisão é erga omnes.  

De acordo com o artigo 103, I, do CDC, a única exceção para a eficácia erga omnes da decisão 
se dá em caso de julgamento por falta de provas: 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de 
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico 
fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 
81; 

                                         

4 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogada e sócia no escritório Pimentel e Associados 
Advocacia. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito do 
Consumidor, ECA e Direito do Idoso. Instagram: @professorathaisrumstain 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorathaisrumstain/?hl=pt-br
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3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos di fusos , 
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, salvo os advindos da prestação de serviço 
público. 

Essa questão foi sumulada pelo STJ. A saber: 

Súmula 601 do STJ: O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que 
decorrentes da prestação de serviço público. 

4. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é lícita, mesmo 
que não tenha havido a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração 
de má-fé do segurado. 

Trata-se de outro entendimento já sumulado pelo STJ, nos seguintes termos: 

Súmula 609 do STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, 
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração 
de má-fé do segurado. 

5. Os direitos coletivos em sentido estrito têm como característica a transindividualidade real 
restrita, a indeterminabilidade dos sujeitos titulares – grupo, categoria ou classe de pessoas – , 
unidos entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica -base. 

Uma das características é a DETERMINABILIDADE e não a indeterminabilidade. Colhe-se do 
artigo 81, CDC: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum. 
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6. Se o produto adquirido apresentar defeito em até sete dias a contar da data da aquisição, o 
consumidor terá direito à imediata substituição por outro produto da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso. 

Veja o Art. 18 do CDC: 

Artigo 18. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

7. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
em caso de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes 
de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização e riscos.  

Todos respondem independentemente de culpa, nos termos do artigo 12 do CDC. 

8. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador serão sempre responsabilizados , 
solidariamente, em razão de formarem uma cadeia produtiva.  

Em verdade, eles não serão responsabilizados se provarem: 

Art. 12 

(...) 

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado 
quando provar: 

I - que não colocou o produto no mercado; 

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

9.  A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e 
serviços o exime de responsabilidade.  

A ignorância NÃO exime o fornecedor, nos termos do artigo 23 do CDC. 
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DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Prof.ª Telma Vieira5 

1. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento, ainda que seja de curto 
prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.  

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas (Lei 13.146/15, Art. 2°). 

2. Considera-se desenho universal concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 
exceto os recursos de tecnologia assistiva.  

Considera-se desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 
incluindo os recursos de tecnologia assistiva (Lei 13.146/15, Art. 3°, II) 

3. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pessoa com mobilidade reduzida é 
aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente gerando 
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, 
incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso.  

Considera-se pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, 
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da 
mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, 
gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso (Lei 13.146/15, Art. 3°, IX). 

4. A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa. 

A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa (Lei 13.146, Art. 4°, §2°). 

                                         

5 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação 
Penal Especial, Direito Penal Militar e Acessibilidade. 
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5. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para se casar e constituir união 
estável. 

A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar e constituir 
união estável (Lei 13.146, Art. 6°, I). 

6. O direito da pessoa com deficiência a receber atendimento prioritário com a finalidade 
de  atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público não é extensível 
ao acompanhante da pessoa com deficiência .  

Veja o Art. 9º da Lei 13. 146/15: 

Art. 9° A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, 
sobretudo com a finalidade de: 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; 

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que 
garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas; 

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de 
transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no 
desembarque; 

V - acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 
acessíveis. 

VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que 
for parte ou interessada, em todos os atos e diligências 

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da 
pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto 
nos incisos VI e VII deste artigo. 

Perceba que os direitos dos incisos I a V são extensíveis ao acompanhante. 

7. Apesar de ser vedado qualquer forma de discriminação contra pessoa com deficiência, é 
permitido a cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão 
de sua condição. 
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São vedadas todas as formas de discriminação contra a pessoa com deficiência, inclusive por 
meio de cobrança de valores diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão de 
sua condição (Lei 13.146/15, Art. 23). 

8. É assegurado à pessoa com deficiência que não possua meios para prover sua subsistência 
nem tê-la provida por sua família o benefício mensal de 2 salários mínimos.  

De acordo com o que dispõe o artigo 40, do Estatuto, bem como o artigo 203, inciso V, da 
CF/88, a garantia é de apenas 1 salário mínimo. 

9.  Em todos os estacionamentos abertos ao público são asseguradas vagas em qualquer 
lugar, desde que devidamente sinalizadas, sem uma porcentagem específica.  

Conforme determina o artigo 47, do Estatuto, em todas as áreas de estacionamento aberto ao 
público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas 
vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos 
que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que 
devidamente identificados. 

Ademais, o § 1º determina que as vagas devem equivaler a 2% (dois por cento) do total, 
garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de desenho 
e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.  

10. É assegurado à pessoa com deficiência visual, assim considerados tão somente as pessoas 
cegas, desde que acompanhados de cão-guia, o direito de ingressar e de permanecer com o 
animal em todos os meios de transporte nacionais e em estabelecimentos abertos ao público, de 
uso público e privados de uso coletivo.  

Conforme dispõe o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 11.126/2005, alterada pela Lei nº 13.146/2015, a 
deficiência visual ali tratada restringe-se à cegueira e à baixa visão. 

11. O Estatuto da Pessoa com Deficiência não dispôs de mecanismos aptos a viabilizar a 
participação na vida pública e política dos portadores de deficiência.  

Determina o § 2º, do artigo 76, que o poder público promoverá a participação da pessoa com 
deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das questões públicas, sem 
discriminação e em igualdade de oportunidades, observado o seguinte: 

I - participação em organizações não governamentais relacionadas à vida pública e à política do 
País e em atividades e administração de partidos políticos; 

II - formação de organizações para representar a pessoa com deficiência em todos os níveis;  

III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a representem. 
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LÍNGUA INGLESA 

Prof. Augusto Magalhães6 

1. The policy is responsible for urban security in each state of the country.  

A diretriz é responsável pela segurança urbana em cada estado do país. 
 
Olha a pegadinha! A questão estaria correta se fosse utilizada a palavra “police” = polícia.  

2. “Onmate” can be replaced by “prisoner” without changing its meaning.  

“Onmate” pode ser substituído por “prisioneiro” sem alterar o seu significado.  

Cuidado!! A palavra “onmate” não existe, o correto seria “inmate” que tem o mesmo significado 
de “prisoner”. 

3. The words "cigarette" and "cigar" are synonymous.  

As palavras "cigarro" e "charuto" são sinônimos. 
 
Na verdade,  “cigar” significa charuto, e “cigarette” significa cigarro. 

4. The word “even-handed” is a synonym with partial.  

A palavra "even-handed” é sinônimo de parcial. 
 
Errado, “even-handed” significa justo, imparcial, ou seja, o contrário de “partial”. 

5.  In “under audit”, “under” can be correctly replaced with below.  

Em "under audit", "under" pode ser corretamente substituído por abaixo. 

Errado, 'Under' é o mesmo que sob (de acordo com), e 'below' significa estar embaixo de 
alguma coisa. 

6. In “may consider documenting”, “documenting” can be correctly replaced with document.  

Em "may consider documenting", "documenting" pode ser corretamente substituído por 
document. 
                                         

6 Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Língua Inglesa. Instagram: 
@magah03 

https://www.instagram.com/magah03/?hl=pt-br
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Documenting – documentação 

Document – documento 

Errado, se essas palavras fossem substituídas o sentido da frase seria alterado. 

7. The basic meaning conveyed by “to enhance” and “to leverage” cannot be found i n “to 
better”. 

O significado básico transmitido por "to enhance" e “to leverage” não pode ser encontrado em 
“to better”. 

Errado, Esses verbos são utilizados no sentido de melhorar, aperfeiçoar, portanto possuem o 
mesmo sentido de “to better”. 

8. The word “hasten” is antonym with hurry.  

O verbo “hasten” é antônimo de pressa. 

Cuidado!! As duas palavras expressam o sentido de pressa, portanto são sinônimos, e não 
antônimos. 

9. A possible translation for the word “fostering” in Portuguese is “estrangeiro”.  

Uma tradução possível para a palavra “fostering” em português é “estrangeiro”. 

Atenção nessa! Fomentando é a tradução de “fostering”. Foreign significa estrangeiro. 

10. The expression “come in grief” means to end in failure.  

A expressão “come in grief” significa terminar em fracasso. 

Mais uma pegadinha, a expressão correta seria “come to grief”, a troca da partícula altera o 
sentido da expressão. 

INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti7 

1. O conhecimento explícito está relacionado ao capital intangível.  

                                         

7 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria 
Informática. Facebook: @profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti 

https://www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti/?hl=pt-br
http://fb.me/profthiagocavalcanti
https://www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/user/rcthiago
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O conhecimento explícito é produzido a partir de dados recolhidos e informações armazenadas. 
É escrito ou gravado e inclui livros, manuais, patentes, base de dados, relatórios, bibliotecas, 
políticas e procedimentos. Esse conhecimento pode ser facilmente identificado, captado, 
partilhado e aplicado. 

2. Informação é definida como significado, ou seja, como registros icônicos e simbólicos —  
fonéticos ou numéricos — e signos — linguísticos, lógicos ou matemáticos —, por meio dos quais 
se representam atos, conceitos ou instruções.  

Informação é todo o conjunto de dados devidamente ordenados e organizados de forma a 
terem significado. Dados por sua vez pode ser definido como uma representação dos fatos, 
conceitos ou instruções de uma maneira normalizada que se adapte à comunicação, 
interpretação e processamento pelo ser humano ou através de máquinas. Os dados são 
representados por símbolos como por exemplo as letras do alfabeto: a, b, c, etc., mas não são 
em si a informação desejada. 

3. O conhecimento é embasado na inteligência das informações que são coletadas e 
analisadas para uma organização.  

A expressão “inteligência das informações” mistura conceitos e não faz sentido. O certo seria 
dizer que a inteligência é embasada no conhecimento das informações que são coletadas e 
analisadas. 

4. A informação caracteriza-se por ser frequentemente tácita, bem como por ser de 
estruturação e captura difíceis em máquinas.  

Aqui temos um equívoco na associação de conceitos. A segmentação em tácito e explicito é 
feita em relação ao conhecimento. O conhecimento tácito é aquele que é mantido na cabeça 
das pessoas é difícil de ser capturado e armazenado. A informação, por si só, deve ter um 
significado bem definido e ser armazenada de forma mais fácil por máquinas. 

5. Em se tratando de dados estruturados, a informação de esquema está mesclada aos valores 
dos dados, e cada objeto de dados pode ter atributos diferentes, que não são conhecidos com 
antecedência. Essa característica os diferencia de dados não estruturados.  

Dados estruturados são organizados em linhas e colunas, geralmente são encontrados em banco 
de dados relacionais (falaremos sobre eles na aula 02 do nosso curso), são eficientes quanto à 
recuperação e processamento. Cada coluna deve ter o mesmo tipo de dados para todos os 
valores diferentes de nulo, assim como as linhas devem possuir registros que satisfação as 
restrições de integridade descritas na definição da tabela. A definição da questão é confusa e se 
assemelha com o contexto de dados semiestruturados. 
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6. O processo de Data Mining, ou mineração de dados, tem por objetivo localizar possíveis  
informações em um banco de dados através de comparações com dados informados pelo usuário 
e registros de tabelas.  

A definição de data mining em outra questão, vamos aproveitar para conhecer outra forma de 
descrever o conceito, mineração de dados é o processo de descobrir relacionamentos novos, 
padrões e tendências por meio da análise intensiva de grandes dados históricos, utilizando 
inteligência artificial e técnicas estatísticas e matemáticas. 

7. Dentre os algoritmos utilizados em data mining, há um algoritmo que visa o 
estabelecimento de categorias, a partir do conjunto de dados, bem como a distribuição dos dados 
nas categorias estabelecidas. Essa descrição corresponde aos algoritmos de sumarização.  

A CLA  IFICA  O  isa identificar a qual classe um determinado registro pertence. O algoritmo 
analisa o conjunto de registros fornecidos, com cada registro já contendo a indicação à qual 
classe pertence (ou seja, caracteriza), a fim de ‘aprender’ como classificar um novo registro (ou 
seja, aprendizado supervisionado). Não é a sumarização. 

8. Data Marts representam áreas de armazenamento intermediário criadas a partir do 
processo de ETL. Auxiliam na transição dos dados das fontes OLTP para o destino final no Data 
Warehouse. 

As áreas de armazenamento temporárias, geralmente conhecidas como Staging Area. Elas são 
utilizadas para manipulação dos dados durante a transição do ambiente operacional para os DW. 
Veja que Staging Area não se assemelha de forma alguma com um Data Mart. 
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