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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. 

- O que são questões abertas de revisão? 

Em geral, treinamos para a prova por meio da resolução de questões objetivas de provas 
anteriores, não é verdade? 
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Pois bem, a resolução dessas questões é, de fato, fundamental – afinal, a prova será 
precipuamente no formato de questões objetivas. 

Entretanto, sob o ponto de vista de treinamento, aprendizado e consolidação de conteúdo, 
as questões objetivas possuem duas principais limitações: 

a) via de regra, abordam apenas um único ponto dentro de um determinado assunto, de 
modo que o treino apenas por questões objetivas não proporciona uma visão geral de como 
os demais pontos que integram o assunto se inter-relacionam. 

b) muitas das vezes, para acertar uma questão objetiva, basta ao candidato descobrir um 
eventual erro no enunciado da assertiva, o que, nem sempre, pressupõe que esse mesmo 
aluno domine o conteúdo. 

Justamente pensando nessas limitações e com o fito de elevar o nível de compreensão e de 
retenção dos nossos alunos a outro patamar, implementamos no Passo Estratégico um 
questionário estratégico, contendo questões abertas para a revisão do conteúdo. 

 

As questões abertas, portanto, como o próprio nome indica, não possuem alternativas a 
serem respondidas. Na verdade, o aluno precisa tentar autoexplicar mentalmente a resposta 
de cada questão aberta e, depois, comparar com a resposta apresentada pelo professor.  

Ao tentar realizar a autoexplicação, o aluno tem condições de enxergar melhor suas 
dificuldades no conteúdo e, ao mesmo tempo, sanar seus pontos fracos. 

O legal é que nessas questões abertas apresentamos desde perguntas mais conceituais até 
casos práticos envolvendo dois ou mais pontos dentro de um mesmo assunto. O aluno, 
portanto, acaba enriquecendo demais sua visão sobre o conteúdo. 

É importante frisar, de antemão, que nas questões abertas não estamos adentrando em um 
nível de profundidade maior que o exigido na sua prova, mas apenas permitindo que você 
compreenda melhor o assunto de modo a facilitar a resolução de questões objetivas típicas 
de concursos, ok? 
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Além disso, é extremamente relevante deixar bem claro que não estamos querendo dizer 
que a resolução de questões objetivas deve ser abandonada, de jeito nenhum! A resolução 
de inúmeras questões objetivas é fundamental na preparação do concurseiro de alto nível.  

Ao trazermos as questões abertas, estamos apenas disponibilizando mais uma ferramenta 
para você revisar os principais pontos do conteúdo. 

No presente e-book estamos, portanto, apresentando gratuitamente uma amostra das 
questões abertas mais importantes, que são as referentes aos assuntos mais recorrentes da 
banca (se ainda não baixou nosso e-book gratuito com as estatísticas das matérias, clique 
aqui). 

Se você não conhece o Passo Estratégico, vale esclarecer que se trata de um material de revisão, 
que contempla muito mais conteúdo que as questões abertas. 

 

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

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. 

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; 

https://bit.ly/bbebook12
https://bit.ly/bbebook12
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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. 

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

 

Clique na figura e conheça melhor o Passo Estratégico! 

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. 

E se você já é assinante, o Passo Estratégico já está incluso, basta se matricular na área do aluno 
;) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/passo-estrategico-de-revisao-e-aprofundamento-policia-federal/
https://bit.ly/revisoespoderosas
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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 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Semântica  

1. Diferencie significante e significado.  

Significante é a imagem mental que o cérebro humano cria ao ler ou ao ouvir a pronúncia de 
determinado vocábulo. Já o significado vai depender do contexto, é o conceito que um 
vocábulo pode assumir nos diferentes contextos em que ocorrer.  

2. Conceitue sentido denotativo e sentido conotativo.  

Sentido conotativo é o sentido relacionado ao significado secundário, subjetivo, particular, 
figurado e simbólico de uma palavra no contexto em que se encontra.  

Sentido denotativo é aquele significado encontrado no dicionário de determinada palavra. Trata-
se do sentido base, literal de uma palavra. 

3. Diferencie os tipos de homonímia.  

Os vocábulos classificados como homônimos homógrafos (homo=igual; grafo=grafia) 
apresentam a mesma grafia, mas pronúncia e sentidos diferentes. 

Aqueles classificados como homônimos homófonos (homo=igual; fono=som) apresentam mesma 
pronúncia com grafia e sentidos diferentes.  

E há os homônimos perfeitos, que são os que possuem tanto grafia quanto pronúncia iguais, mas 
sentidos diferentes.  

4. O que é regência verbal? 

É a relação de subordinação que ocorre entre um verbo e seus complementos. 

5. Defina transitividade verbal.  

É a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração, definindo se determinado 
verbo necessita de complemento para ter sentido completo ou não.  

                                         

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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6. Cite a classificação dos diferentes tipos de verbo no que respeita a sua transitividade.  

Os verbos podem ser classificados como transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. 

7. Defina cada uma das classificações do verbo quanto a sua transitividade.  

Os verbos transitivos diretos e os transitivos indiretos não possuem sentido completo e 
necessitam de complemento verbal. Os verbos intransitivos possuem sentido completo. 

8. De acordo com a transitividade, cite os diferentes complementos ou acompanhamentos 
que podem ser associados aos verbos.  

Os verbos transitivos diretos são acompanhados, obrigatoriamente, por objetos diretos. Já os 
verbos transitivos indiretos são ligados a objetos indiretos, complementos que se unem a esse 
tipo de verbo com o auxílio de uma preposição. Já os verbos intransitivos, por possuírem sentido 
completo, algumas vezes são acompanhados apenas por adjuntos adverbiais.  

9. Na língua portuguesa, os vocábulos podem assumir diferentes funções, classificações e 
sentidos a depender do contexto em que estiverem inseridos. O verbo haver, por exemplo, com 
sentido de existir, comporta-se de maneira diferente do verbo existir e diferente também se 
comparado aos demais verbos transitivos diretos. Cite duas características essenciais do verbo 
haver. 

- O verbo haver com sentido de existir é impessoal, portanto a oração em que se encontrar será 
sem sujeito. 

- Se estiver em uma locução verbal, fará com que também o verbo principal seja impessoal, de 
modo que não haverá relação de concordância na oração.  

10. Defina regência nominal.  

É a relação existente entre um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) e os termos regidos por 
esse nome. 

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO 

Prof. Alexandre Violato2 

                                         

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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Assunto com maior probabilidade de cobrança: Open Banking 

1. Qual a diferença entre o internet banking e o mobile banking? 

A diferença consiste na forma de acesso. Enquanto no internet banking o acesso se dá por meio 
de computadores (desktops e notebooks), no mobile banking o acesso é feito por meio de 
dispositivos móveis (smartphones e tablets).  

2. Caso uma empresa de e-commerce deseje oferecer serviços financeiros com recebimento e 
envio de pagamentos e conta corrente digital aos seus clientes e vendedores de seu marketplace, 
como o modelo de Bank as a Service (BaaS) poderá ajudá-lo? 

Ao invés de montar toda a estrutura de um banco, a empresa poderá contratar uma empresa 
fornecedora do serviço de BaaS, a qual lhe entregará a solução técnica e regulatória pronta para 
ofertar os serviços financeiros.  

3. O que é o open banking e, no seu ponto de vista, quais as principais vantagens?  

O open banking é um sistema que possibilita aos clientes das instituições o compartilhamento de 
suas informações entre as diversas instituições financeiras, bem como a movimentar suas contas 
por meio de outras plataformas.  

Em relação às vantagens, a resposta é subjetiva, sendo a proposta que você reflita sobre o tema, 
pois poderá ser objeto de discursiva. No geral, as principais vantagens são o aumento da 
competitividade; a oferta de novas soluções; a melhoria da experiência do usuário; a 
comodidade de uso; a facilitação da busca por melhores ofertas; a facilitação da análise de 
crédito pelas instituições, as quais terão acesso a mais dados. 

4. No âmbito do Open Banking, qual o papel da Application Programing Interface (API)? 

A API é a interface dedicada ao compartilhamento de dados e serviços entre as instituições 
participantes.  

5. Quem pode participar do ecossistema do Open Banking? Empresas não reguladas pelo 
Banco Central podem participar? 

Apenas as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil participam do Open Banking.  

Entes não regulados não podem participar diretamente, mas podem realizar parcerias com 
instituições autorizadas para fins de compartilhamento de dados no Open Banking dos clientes 
comuns às instituições.   

6. O que diferencia um banco digital de um banco digitalizado? 
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No banco digital todas as transações são realizadas por canais remotos, enquanto no banco 
digitalizado exige-se o atendimento em agência para algumas atividades. 

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 

Prof. Alexandre Violato 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Sistema Financeiro Nacional  

1. Qual a remuneração mensal da poupança para depósitos feitos até 03/05/2012? 

0,5% + TR 

2. Se um depósito em poupança foi feito após o dia 04/05/2012 e a meta da taxa Selic estiver 
em 9,25% ao ano, qual será a sua remuneração mensal? 

0,5% + TR 

3. Se um depósito em poupança foi feito após o dia 04/05/2012 e a meta da taxa Selic estiver 
em 6,50% ao ano, qual será a sua remuneração mensal? 

70% da Selic + TR 

4. Qual o período de crédito do rendimento da poupança de uma pessoa jurídica com fins 
lucrativos? 

Trimestralmente, na data de aniversário do último mês do trimestre. 

5. Qual o período de crédito do rendimento da poupança de uma pessoa física? 

Mensalmente, na data do aniversário da conta. 

6. O rendimento da poupança é isento de IR para pessoa física? Se não, qual a alíquota?  

É isento. 

7. O rendimento da poupança é isento de IR para pessoa jurídica com fins lucrativos? Se não, 
qual a alíquota? 

22,5% sobre os rendimentos do trimestre. 

8. Qual a principal diferença entra um CDB e um RDB? 
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Que o RDB é inegociável e intransferível. 

9. O que é uma CDB com rendimento híbrido? 

É uma CDB que tem uma parte da remuneração fixa e outra atualizada por algum índice. O 
exemplo mais comum é das CDBs atualizadas por índice de preços, que remuneram IPCA + uma 
taxa de juros prefixada. 

10. Qual o prazo mínimo de uma LCI não atualizada por índice de preços?  

90 dias. 

11. Um Fundo Referenciado DI deverá possuir quanto % do seu patrimônio líquido aplicado em 
ativos que acompanham o DI? 

95% 

12. Qual a diferença nas alocações de um fundo de ações e em um fundo multimercado?  

O fundo de ações deve aplicar ao mínimo 67% em ações e outros instrumentos de renda 
variável, enquanto o fundo multimercado pode diversificar entre vários fatores de risco, 
conforme a estratégia definida.  

VENDAS E NEGOCIAÇÃO 

Prof. Alexandre Violato 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: características básicas dos serviços  

1. Quais são os 4 Ps do marketing? 

Preço, produto, praça e promoção. 

2. As taxas de juros podem ser consideradas em qual elemento do mix de marketing?  

Preço 

3. O internet banking pode ser considerado em qual elemento do mix de marketing? 

Praça, pois diz respeito ao meio que o cliente acessa a instituição financeira.  

4. Qual o tipo de marketing baseado na ideia de que os consumidores e as organizações  
devem buscar um relacionamento durável, não limitado às negociações atuais? 
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Marketing de relacionamento. 

5. Qual o conceito mercadológico que diz respeito a trazer uma experiência satisfatória ao 
cliente, levando em consideração os seus aspectos subjetivos? 

Gestão da experiência do cliente. 

6. Dentre os componentes do macroambiente, qual diz respeito aos valores e à cultura da 
sociedade? 

Ambiente sociocultural. 

7. Dentre os componentes do macroambiente, a qual pertence o aumento da longevidade da 
população? 

Ambiente demográfico. 

8. Quais os quatro elementos da análise de SWOT e quais pertencem ao ambiente interno e 
ao ambiente externo? 

Forças e fraquezas pertencem ao ambiente interno. Oportunidades e ameaças pertencem ao 
ambiente interno. 

O que é segmentação de mercado e qual o motivo para segmentar os clientes? 

Segmentação de mercado é quando se dividem os clientes em conformidade com as suas 
características. Ela é realizada para realizar ofertas mais assertivas, focar as ações de marketing e 
comerciais e para prestar os serviços adequadamente, de acordo com o perfil de cada cliente. 

9. No marketing de relacionamento, o foco deve ser em realizar as vendas, alavancando os 
resultados no curto prazo, ou em gerar valor na relação de longo prazo?  

O foco do marketing de relacionamento é a construção de uma relação rentável de longo prazo 
com o cliente. 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Prof. Allan Maux 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Juros Simples e Composto  

1. Numa operação de juros simples sempre aplicaremos uma proporcionalidade direta para 
determinarmos o valor total dos juros? 
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Sim, meus amigos, numa operação de Juros Simples haverá tão somente uma aplicação de uma 
proporcionalidade direta, nos seguintes termos: 

PRAZO JUROS 
1º MÊS 200,00 
2º MÊS 400,00 
3º MÊS 600,00 

A proporcionalidade nos remeterá sempre a uma variação constante, que no exemplo acima, é 
de R$ 200,00 a cada mês. 

Diferentemente, ocorre na capitalização composta que deixará de ser linear e passará a ser 
exponencial. Ok? 

2. Independentemente do tempo (maior ou igual a 1) a ser aplicado na operação, a incidência 
de juros no regime composto será sempre maior do que a no regime simples?  

Opa, cuidado com isso aí, hein?  O juro incidente, na capitalização SIMPLES OU COMPOSTA, 
para o tempo igual a 1 será sempre o mesmo, para valores diferentes de 1, a capitalização 
composta nos dará um montante superior, se compara à simples. 

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

 

Podemos chegar as seguintes conclusões: 

 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 
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remunerar um capital a juros simples, pois se a unidade de tempo for menor do que 1 unidade o 
juro composto será mais interessante. 

3. 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. 

 

4. 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 básica 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? 

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: 
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 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. 

 
5. 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? 

Claro que não. 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. 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

Prof.ª. Thaís Rumstain3 

                                         

3 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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Assunto com grande probabilidade de cobrança: Da Defesa do Consumidor em Juízo  

1. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, se determinada mercadoria apresentar vício 
do produto poucos dias após a sua aquisição, o consumidor terá direito à reparação do vício pelo 
comerciante, pela assistência técnica ou pelo fabricante? 

Sim, de acordo com os mandamentos do art. 18, § 1° do CDC, que determina: 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de 
sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

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

Ademais, completa esse entendimento a decisão do STJ no REsp 1.634.851-RJ, que aduz, em 
síntese: 

Cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto 
em 30 dias - levar o produto ao comerciante, à assistência técnica ou diretamente ao 
fabricante. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.851-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
12/09/2017). 

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente 
por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros?  

Sim, de acordo com a Súmula n. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem 
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 
por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 

3. À luz da jurisprudência dos tribunais superiores é de natureza subjetiva a responsabilidade 
das instituições de ensino superior por danos causados a seus alunos pelo oferecimento de curso 
não reconhecido pelo Ministério da Educação, quando violado o dever de informação ao 
consumidor? 

Não, aplica-se ao caso a Súmula 595 do STJ: “As instituições de ensino superior respondem 
objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não 
reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e 
adequada informação.”  
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4. Sobre legitimidade, está correto afirmar que uma associação de defesa de interesses de 
consumidores possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública contra a seguradora líder do 
seguro DPVAT? 

Não, o seguro DPVAT não tem natureza consumerista, faltando a associação pertinência 
temática, conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp 1091756-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 
Rel. Acd. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/12/2017. 

5. Carlos sofreu um saque indevido em sua contracorrente. Questiona-se se tal saque 
configura dano moral in re ipsa.  

Sobre o tema o STJ consolidou o entendimento de que o saque indevido não configura, por si 
só, dano moral, devendo ser observadas as peculiaridades do caso (3ª Turma. REsp 1573859-SP, 
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/11/2017). 

6. De acordo com o CDC, para que a reclamação obstativa da decadência tenha validade, é 
necessária que o consumidor a faça por escrito, sendo vedada a mera reclamação verbal?  

É necessário que o consumidor comprove a formulação da reclamação, no entanto, aceita-se 
que ela seja realizada de forma verbal ou documental (3ª Turma.REsp 1442597-DF, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2017). 

7. Nas ações coletivas, a sentença fará coisa julgada ultra partes quando julgado procedente o 
pedido em ações de defesa de interesses e direitos coletivos, não induzindo litispendência para 
ações individuais? 

Correto, de acordo com o artigo 103, do CDC: 

Art. 103, CDC. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:  

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista 
no inciso II do parágrafo único do art. 81; 

8. De acordo com o CDC, a inversão do ônus da prova pelo juiz depende da pre sença 
concomitante dos requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor? 

Não, o CDC estabelece a facilitação da defesa do consumidor em juízo, o que seria um direito 
básico do consumidor. 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 
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9. Nos casos que envolvam responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o 
consumidor sempre deverá propor a ação em seu domicílio? 

Não, o domicílio do consumidor é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. Ao presente caso 
aplica-se o artigo 101, do CDC: 

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços , sem 
prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:  

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor ; 

10. É correto afirmar que a apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos 
como substitutos processuais em ações coletivas passa pelo exame da pertinência temática entre 
os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta? 

De acordo com o artigo 82, são legitimados, concorrentemente: 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos 01 ano e que incluam entre seus 
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada 
a autorização assemblear." 

Ainda, de acordo com o entendimento do STJ: 

1. A apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos como substitutos 
processuais, em ações coletivas, passa pelo exame da pertinência temática entre os fins 
sociais da entidade e o mérito da ação proposta. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental 
desprovido.” (AgRg no REsp 997.577/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014). 

INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti 4 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Fundamentos sobre análise de dados 

1. Qual o conceito de dados, informação e conhecimento? 

                                         

4 Analista de Tecnologia da Informação do Banco Central. Responsável pelo Passo Estratégico da matéria Informática. Facebook: 

@profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti  
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Dados - Os dados podem ser expressos em uma variedade de formas, incluindo números, 
caracteres, símbolos ou imagens. Sozinhos, sem análise ou contexto, os dados não têm sentido e 
são frequentemente chamados de "brutos". Os dados são concebidos como símbolos ou sinais.  

Informação - Informações são dados que foram analisados, processados ou organizados para 
uma finalidade específica e apresentados em um formato e contexto que são relevantes e 
significativos. A informação pode ser considerada como uma agregação de dados. A informação 
geralmente tem algum significado e propósito. 

Conhecimento - Conhecimento é a capacidade, baseada na experiência e no entendimento, de 
usar a informação de maneira competente e produtiva. Pode ser visto como informações úteis a 
um propósito (entendimento). Conhecimento é um pensamento na mente do indivíduo, que é 
caracterizado pela crença justificável do indivíduo de que é verdade. 

2. O que são Dados Estruturados? 

Dados estruturados são aqueles quem possuem a mesma estrutura de representação rígida e 
previamente projetada, ou sejam, existe um esquema que estabelece algumas características dos 
dados que serão armazenados.  

3. Como o conhecimento pode ser dividido? 

O conhecimento pode ser dividido em tácito, armazenado nas pessoas e adquirido através de 
experiências de vida, e explícito ou codificado, encontrado na forma de texto, formalizado e 
pode ser facilmente transmitido através do um meio físico. 

4. Quais são os 8 princípios dos Dados Abertos? 

Completos. Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informações 
eletronicamente gravadas, incluindo, mas não se limitando a, documentos, bancos de dados, 
transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que não estão sujeitos a 
limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso, reguladas por estatutos.  

Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fina granularidade 
possível (maior nível de detalhe possível), e não de forma agregada ou transformada. 

Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para preservar o seu 
valor. 

Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e para os 
propósitos mais variados possíveis. 
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Processáveis por máquina.  Os dados são razoavelmente estruturados para possibilitar o seu 
processamento automatizado. 

Acesso não discriminatório.  Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja necessária 
identificação ou registro. 

Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em um formato sobre o qual nenhum 
ente tenha controle exclusivo. 

Livres de licenças.  Os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, marcas, 
patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança e controle de 
acesso podem ser permitidas na forma regulada por estatutos.  

5. O que são Dados Semiestruturados? 

São dados onde o esquema de representação está presente de forma explícita ou implícita, 
podendo ser, inclusive, auto descritivo. Uma análise do dado dever ser feita para que a sua 
estrutura seja identificada e extraída. Como exemplos de dados semiestruturados podemos 
citar: XML – eXtensible Markup Language, RDF – Resource Description Framework, OWL – Web 
Ontology Language. 

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Prof.ª Telma Vieira5 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Disposições preliminares  

1. Qual o conceito legal de pessoa com deficiência? 

De acordo com o artigo 2º, da Lei nº 13.146/2015, 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.   

2. O que se entende por desenho universal no âmbito no Estatuto da Pessoa com Deficiência? 

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. 

                                         

5 Advogada e Assessora jurídica no ERJ. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Direito Penal, Legislação Penal Especia l, 

Direito Penal Militar e Acessibilidade. 
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3. O que se entende por barreiras no âmbito do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Quais 
são as modalidades previstas em lei? 

De acordo com o artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 13.146/2015,  barreiras são qualquer entrave, 
obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem 
como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento 
e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros. 

São classificadas em:  a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 
privados abertos ao público ou de uso coletivo; b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos 
edifícios públicos e privados; c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de 
transportes; d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude 
ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e 
de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; e) 
barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação 
social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais 
pessoas e f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com 
deficiência às tecnologias. 

4. Do que se trata a figura da Tomada de Decisão Apoiada? 

De acordo com o artigo 1.783-A, do Código Civil, incluído pela Lei nº 13.146/2015, a tomada de 
decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) 
pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-
lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e 
informações necessários para que possa exercer sua capacidade. 

5. O que se considera discriminação em razão da deficiência? 

De acordo como artigo 4º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015, considera-se discriminação em razão da 
deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

6. A pessoa com deficiência possui direito a receber tratamento prioritário em que áreas? Esse 
direito é extensivo aos acompanhantes? Em que condições? 

Conforme dispõe o artigo 9º, da Lei nº 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem direito a 
receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
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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. 

O § 1º do artigo menciona que os direitos ali previstos são extensivos ao acompanhante da 
pessoa com deficiência ou a seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e 
VII. 

7. A pessoa com deficiência é considerada vulnerável em que situações, de acordo com o que 
dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência? 

De acordo com o artigo 10, § único, da Lei nº 13.146/2015, em situações de risco, emergência 
ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, 
devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. 

8.  A pessoa com deficiência possui direito à participação na elaboração das políticas de saúde 
a elas destinadas? 

Sim. É o que dispõe o artigo 18, § 1º, do Estatuto: é assegurada a participação da pessoa com 
deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela destinadas. 

9. Quais são as medidas que devem ser adotadas pelo SUS no desenvolvimento de ações 
destinadas à prevenção de deficiências ? 

De acordo com o que dispõe o artigo 19, do Estatuto, compete ao SUS desenvolver ações 
destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de: 

I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de 
parto humanizado e seguro; 
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II - promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar 
e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à 
alimentação e nutrição da mulher e da criança; 

III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem 
neonatal; 

IV - identificação e controle da gestante de alto risco. 

10. Existe algum tipo de prioridade para as pessoas com deficiência nos programas 
habitacionais, públicos ou subsidiado com recursos públicos? 

Sim. É o que dispõe o artigo 32, do Estatuto: nos programas habitacionais, públicos ou 
subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 

I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para 
pessoa com deficiência; 

II - (VETADO); 

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de 
uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de 
adaptação razoável nos demais pisos; 

IV - disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis; 

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que permitam a instalação 
de elevadores. 

Além disso, dispõe o § 1º que o direito à prioridade será reconhecido à pessoa com deficiência 
beneficiária apenas uma vez 

LÍNGUA INGLESA 

Prof. Augusto Magalhães6 

                                         

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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Assunto com grande probabilidade de cobrança: Técnicas de Interpretação de Texto e 
Cognatos  

1. Quais são as técnicas de leitura rápida que você deve usar na prova?  

Skimming - uma leitura rápida do texto apenas para ter uma noção geral.  

Scanning – ação de voltar os olhos ao texto lendo rapidamente como faz um “scanner”, mas já 
sabendo o que está procurando. 

2. Qual a diferença entre as técnicas de leitura rápida? 

Apesar das duas serem parecidas, o Skimming é usado no primeiro contato com o texto. Através 
dele você deverá entender a ideia do texto, o pensamento dominante do autor. 

Já o Scanning é usado na hora de buscar um trecho específico do texto. Após ter o 
entendimento da ideia geral do texto, para responder uma pergunta você deve voltar ao trecho 
específico, utilizando esta técnica. 

3. Você deve ler primeiro o texto ou as questões? 

Evite a tendência de ler logo o texto e leia primeiro a opção de cada questão, assim fica bem 
mais fácil de encontrar a resposta, pois ganha-se tempo. Quando for ao texto você já sabe que 
palavras procurar, aquelas que foram citadas nos enunciados das questões.  

4. O que é um falso cognato? 

Falso Cognato: 

São também conhecidos como false friends (Falsos amigos). Por causa de um falso cognato 
pode-se perder uma questão, memorize! 

5. O que é cognato verdadeiro? 

Cognato verdadeiro: 

Palavras similares à Língua Portuguesa e que realmente são o que parecem ser. Essas palavras 
são chamadas cognatos verdadeiros ou true friends (verdadeiros amigos).  

6. O que são palavras chaves? 

São também chamadas de clue/ link words ou pistas, são palavras tais como but (mas), because 
(porque), best (o melhor), worst (o pior), the most (o mais), if/whether (se), nomes de pessoas, 
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lugares, datas, palavras em negrito ou itálico, sublinhadas, entre aspas, etc. Concentre-se nelas 
quando estiver analisando o texto em busca de respostas. 

Grande abraço e bons estudos! 

“A mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau.”  

(Osho) 

Augusto Magalhães 

 

https://www.frasesfamosas.com.br/frase/osho-a-mesma-rocha-que-bloqueia-o-caminho-podera-f/
https://www.frasesfamosas.com.br/frase/osho-a-mesma-rocha-que-bloqueia-o-caminho-podera-f/
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