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APRESENTAÇÃO 

O edital do concurso Caixa Econômica Federal passou por sua primeira retificação! De 
acordo com o documento, as principais mudanças se dão em algumas datas do cronograma, 
sequência das etapas de avaliações e outros detalhes  referente ao relatório médico. 

Com inscrições abertas, são ofertadas 1.000 vagas para provimento imediato, além de outras 
100 em cadastro de reserva, exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs).  

As oportunidades são para os cargos de Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário Novo – 
Tecnologia da Informação, cuja jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com salário 
inicial de R$ 3.000,00. 
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Como sempre estamos ao seu lado na sua jornada de concurseiro, nós, da equipe do Passo 
Estratégico, resolvemos disponibilizar gratuitamente as apostas estratégicas para os assuntos 
mais recorrentes da banca em concursos similares ao que estamos tratando.   

- O que são apostas estratégicas? 

Cada matéria vem dividida em vários assuntos no edital, não é verdade?  

 

Pois bem, as apostas estratégicas são os conteúdos dentro de um determinado assunto do 
edital que entendemos terem maiores chances de serem cobrados na sua prova.  

No Passo Estratégico, apresentamos uma aposta estratégica para cada assunto que compõe 
uma dada matéria. 

Neste e-book, estamos disponibilizando gratuitamente justamente as  apos tas  es tratégic as  
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 apostas estratégicas. 

 

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. 
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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. 

Não é à toa que estamos obtendo feedbacks fantásticos de nossos alunos.  

 

https://bit.ly/revisoespoderosas
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Não é à toa, também, que temos tido excelentes resultados nos últimos concursos, com centenas 
de alunos aprovados, inclusive nos primeiros lugares. 

 

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. 

Tudo isso em um material enxuto, com poucas páginas, para otimizar o tempo do aluno, 
permitindo uma revisão rápida do conteúdo. 
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Bom, quero deixar o meu convite para que você conheça o Passo Estratégico, dê uma olhada nas  
nos sas  aulas  demons trat ivas  (clique  aqui para confe r ir )!  

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 
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! 

 

 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/caixa-economica-federal-cef-passo-estrategico/
https://bit.ly/revisoeseficientes2021
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                             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://www.instagram.com/passoestrategico/?hl=pt-br
https://bit.ly/tgdopasso
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prof. Carlos Roberto1 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Semântica 

No assunto semântica, a comparação entre homonímia perfeita e polissemia costuma ocorrer e é 
uma questão que deixa muitas pessoas em dúvida.  

Para resolvermos essa dúvida, precisamos ter em mente que polissemia é o nome da 
característica que uma palavra tem de assumir vários significados em diferentes contextos. 
Então, "carteira", por exemplo, é uma palavra polissêmica. 

E, para se detectar a homonímia perfeita, é necessário que uma palavra apareça em diferentes 
contextos. É necessário haver uma comparação.  

Então, resumindo: "carteira", "manga" são palavras polissêmicas que, quando colocadas 
em questões para comparação, apresentarão homonímia perfeita.  

Sobre o assunto regência, temos mais frequência em questões de regência verbal. Vejamos a 
regência de alguns verbos mais cobrados: 

-  Verbo chegar e verbo ir  

Alguns autores apontam esses verbos como transitivos diretos e os seus acompanhamentos 
seriam objetos indiretos. Já outros os consideram verbos intransitivos e tratam seus 
acompanhamentos como adjuntos adverbiais. O que precisamos saber é que pode haver 
essa diferença e que, já que ela existe, muito provavelmente não haverá cobrança de 
classificação desses verbos na prova. Outra informação importante que precisamos ter em 
mente é que esses verbos regem a preposição a, seja no complemento verbal, seja no 
adjunto adverbial.  

-  Verbo haver com sentido de existir  

É importante saber aqui que, na oração em que o verbo haver se encontra, não há sujeito, 
portanto ele não sofre flexão de número. Trata-se de um verbo transitivo direto e temos 
que ter cuidado para não fazer a concordância com o objeto direto. Outro ponto 
importante, e que pode ser cobrado, é que o verbo existir sofrerá sim flexão de número. 
Fique atento então se aparecer questão que compare esses dois verbos. 

                                                 

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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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 

Prof. Alexandre Violato2 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Sistema Financeiro Nacional 

Na disciplina de conhecimentos bancários o tópico que a Cesgranrio mais costuma cobrar é o 
Sistema Financeiro Nacional. É importante que você conheça a diferença entre os órgãos 
normativos, os supervisores e os operadores: 

 

 

                                                 

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 

Competências 

Órgãos Normativos 

Determinam regras gerais para o bom funcionamento 
do Sistema Financeiro Nacional. 

-Conselho Monetário Nacional / Conselho Nacional de 
Seguros Privados / Conselho Nacional de Previdência 

Complementar 

Supervisores 

- Trabalham para que os cidadão e os integrantes do 
sistema financeiro sigam as regras definidas pelos 

orgãos normativos. 

- Regulam os operadores que estão sob sua área de 
influência.  

Operadores 

Instituições que lidam diretamente com o público, no 
papel de intermediário financeiro 

https://www.instagram.com/alexandre.violato/?hl=pt-br
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*Dependendo de suas atividades, corretoras e distribuidoras também são fiscalizadas pela CVM.  
**As Instituições de Pagamento não compõe o SFN, mas são reguladas e fiscalizadas pelo BCB, conforme 
diretrizes estabelecidas pelo CMN.  
Fonte:  Banco Central do Bras il 
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Entre as Instituições Financeiras, é essencial que você saiba a diferença entre as instituições 
bancárias e as não bancárias: 

Instituições Bancárias / Monetárias -> Captam depósitos à vista 

Instituições Não Bancárias / Não Monetárias -> Não captam depósitos à vista 

Por conta de sua importância no mercado financeiro, o cenário econômico atual e o histórico de 
cobrança, apostamos que seja válido ainda enfatizar algumas características dos bancos de 
investimento. 

 Operações principais: 

o Participação societária de caráter temporário. 

o Financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro. 

o Administração de recursos de terceiros. 

o Operação em bolsas de mercadorias e de futuros, bem como em mercados de 
balcão organizados, por conta própria e de terceiros. 

o Concessão de crédito para financiamento de capital fixo e de giro. 

o Participação no processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de 
títulos e valores mobiliários. 

o Coordenação de processos de reorganização e reestruturação de sociedades e 
conglomerados, financeiros ou não, mediante prestação de serviços de consultoria, 
participação societária e/ou concessão de financiamentos ou empréstimos. 

 Não mantêm contas para depósitos à vista ou movimentáveis por cheques. 
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ATENDIMENTO BANCÁRIO 

Prof. Alexandre Violato 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Características básicas dos serviços 

É bastante provável que a disciplina de “Atendimento Bancário” traga questões 
contextualizadas, exigindo interpretação e senso crítico do candidato. 

Dentre os conceitos previstos no edital, vejo boas chances de alguma questão cobrar as 
características básicas dos serviços, as quais são: 

 Intangibilidade/imaterialidade -  Significa que os serviços não podem ser tocados, vistos, tal 
qual ocorre com os produtos. 

 Inseparabilidade - A produção e o consumo são inseparáveis, ou seja, o serviço é prestado 
ao mesmo tempo em que é consumido. 

 Variabilidade/Heterogeneidade -  Como não fazem parte de uma linha de produção, eles 
tendem a variar muito, ou seja, ainda que você padronize rotinas e processos, haverá 
variação do serviço prestado.  

 Perecibilidade -  Os serviços não podem ser armazenados ou estocados. 
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

Prof. Allan Maux 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Análise Combinatória e Probabilidades 

Juntos, os dois assuntos, representam cerca de 61% das questões analisadas por nós.  

Análise Combinatória serve de base para a resolução de algumas questões de probabilidade, 
por isso, julgamos importante que o aluno o estude, também, apesar de não estar previsto de 
forma explícita em nosso edital. Uma dica importante no estudo dos dois assuntos é a seguinte: 

Nas questões de Análise Combinatória e Probabilidade  vale o 
seguinte: 

O uso do conectivo “e” será substituído por uma operação de 
multiplicação . 

O uso do conectivo “ou” será substituído por uma operação 
de adição . 

 

 

Prof. Allan Maux 

  

Conectivo 

E Multiplicação 

OU Adição 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

Prof.ª. Thaís Rumstain3 

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

Analisando as provas de Direito do Consumidor, verificamos que o assunto mais cobrado nos 
editais diz respeito à defesa do consumidor em juízo.  

Dentro desse assunto, acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado em sua prova 
consiste em saber diferenciar fato do produto ou do serviço, do vício do produto ou do serviço, 
uma vez que as consequências jurídicas serão diversas, bem como a responsabilidade também, o 
que afetará a defesa do consumidor em juízo. 

Vamos ao conteúdo da nossa aposta? 

FATO X VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                 

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 

Fato do produto ou serviço 

• corresponde aos acidentes de consumo 
• equivalem ao dano do produto/serviço a 

saúde ou a segurança do consumidor 
• danos causados por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, 
construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou 
acondicionamento dos produtos, bem 
como por informações insuficientes ou 
inadequadas 

Vício do produto ou serviço 

• vícios de qualidade ou quantidade dos 
produtos ou serviços 

• produtos ou serviços impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor assim 
como aqueles decorrentes da 
disparidade, com as indicações 
constantes do recipiente, da 
embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária 

https://www.instagram.com/proftuliolages/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/professorathaisrumstain/?hl=pt-br
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RESPONSABILIDADE 
 

 
 

 

  

FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO 
• O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços 
• A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa. 
• São responsáveis pelo dever de indenizar pelo fato do produto todos os 

participantes da cadeia de produção, isto é, o fabricante, o produtor, o construtor e o 
importador. 

• O comerciante também será responsável, mas de maneira SUBSIDIÁRIA, pelo dano 
causado ao consumidor pelo fato do produto. 

• Exceção: se não for possível identificar o fabricante, produtor, e importador dos 
produtos que causaram o dano; se o produto não trouxer identificação clara ou se o 
mesmo não conservar adequadamente os produtos perecíveis, o comerciante será 
responsabilizado de forma SOLIDÁRIA. 

VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO 
•A responsabilidade pelos vícios do produto e do serviço configura-se a partir da detectação 
de vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou serviços. 

•São responsáveis pelo dever de indenizar pelo vício do serviço todos os participantes da 
cadeia de produção e distribuição do serviço. 

•A responsabilidade dos fornecedores é SOLIDÁRIA. 
•O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa. 

•O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços. 

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

•Exceção: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 
verificação de culpa. 
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ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Prof. Telma Vieira 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Estatuto da Pessoa com Deficiência 

A nossa aposta estratégica, para a definição da pessoa com deficiência: 

Art. 2º 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. 
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LEGISLAÇÃO PENAL 

Prof. Telma Vieira 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Lei nº 12.846/2013 (Lei anticorrupção) 

A nossa aposta estratégica vai para as disposições de responsabilidade estabelecidas pela lei 
12.846/13: 

Art. 2º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade 
individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, 
autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. 

§ 1º A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da 
responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput . 

§ 2º Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos 
ilícitos na medida da sua culpabilidade. 

Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração 
contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. 
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ÉTICA APLICADA 

Prof. Vinícius de Oliveira4 

Assunto com maior probabilidade de cobrança: Teoria da Ética 

Dentro do assunto Ética, os conceitos de moral e ética têm grande chance de serem cobrados 
em sua prova. Vejamos então quadro resumo para melhor visualizar aas diferenças entre os 
institutos: 

 
Ética Moral 

Definição 

A ética é o estudo e a reflexão 
sobre os princípios da moral, das 

regras de conduta aplicadas a 
alguma organização ou sociedade. 

A moral se refere às regras de conduta 
que são aplicados à determinado 
grupo, em determinada cultura. 

De onde vem Individual Sistema social 
Porque 

seguimos 
Porque acreditamos que algo é 

certo ou errado. 
Porque a sociedade nos diz que é o 

certo. 

Flexibilidade 

A ética é normalmente 
consistente, embora pode mudar 
caso as crenças de um indivíduo 

mudem ou dependendo de 
determinada situação. 

A moral tende a ser consistente 
dentro de um determinado contexto, 

sendo aplicado da mesma forma a 
todos. Porém, pode variar de acordo 

com cada cultura ou grupo. 

Exceções 

Uma pessoa poderá ir contra sua 
ética para se ajustar a um 

determinado princípio moral, 
como por exemplo, o código de 

conduta de sua profissão. 

Uma pessoa que segue rigorosamente 
os princípios morais de uma sociedade 

pode não ter nenhuma ética. Da 
mesma forma, para manter sua 

integridade ética, pode violar os 
princípios morais dentro de um 
determinado sistema de regras. 

Significado 
Ética vem da palavra 

grega ethos que significa 
"conduta", "modo de ser". 

Tem origem na palavra latina moralis, 
que significa "costume". 

Origem Universal Cultural 
Tempo Permanente Temporal 

Uso Teórico Prático 

                                                 

4 Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Responsável pelo Passo Estratégico das matérias Legislação Aduaneira, 

Administração Geral e Pública, Ética, Administração de Recursos Materiais e Direitos  Humanos. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

Prof. Thiago Cavalcanti 5 

Assunto com grande probabilidade de cobrança: Visão geral sobre sistemas de suporte 
à decisão e inteligência de negócio 

A partir das últimas provas do CESGRANRIO para a Carreira Bancária pudemos visualizar alguns 
conteúdos que são recorrentes.  

Abaixo temos os principais tópicos relacionados a Data Warehouse.  

 

 

                                                 

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

@profthiagocavalcanti | Instagram: @prof.thiago.cavalcanti | YouTube: profthiagocavalcanti   

Ser orientado por assunto refere-se ao fato do Data 
Warehouse armazenar informações sobre temas específicos 
importantes para o negócio da empresa. São exemplos 
típicos de temas: produtos, atividades, contas, clientes. Em 
contrapartida, quando observamos o ambiente operacional 
percebemos que ele é organizado por aplicações funcionais. 
Por exemplo, em uma organização bancária, estas aplicações 
incluem empréstimos, investimentos e seguros. Observe um 
exemplo na figura abaixo retirada do livro do Inmon 

Ser integrado refere-se à consistência de nomes, das 
unidades, das variáveis, etc.  É importante que os dados 
armazenados sejam transformados até um estado uniforme. 
Por exemplo, considere sexo como um elemento de dado.  
Uma aplicação pode codificar sexo como M/F, outra como 
1/0 e uma terceira como H/M. Conforme os dados são 
inseridos ou repassados para o Data Warehouse, eles são 
convertidos para um mesmo padrão. O atributo Sexo, 
portanto, seria codificado apenas de uma forma. 
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O fato de ser não volátil significa que o Data Warehouse 
permite apenas a carga inicial dos dados e consultas a estes 
dados. Após serem integrados e transformados, os dados são 
carregados em bloco para o DW, para que estejam disponíveis 
aos usuários para acesso. 

Ser variante no tempo trata do fato de um registro em um 
Data Warehouse referir-se a algum momento específico, 
significando que ele não é atualizável. Enquanto que o dado de 
produção é atualizado de acordo com mudanças de estado do 
objeto em questão, refletindo, em geral, o estado do objeto no 
momento do acesso, em um DW, a cada ocorrência de uma 
mudança, uma nova entrada é criada para marcar esta 
mudança. 

A granularidade de dados refere-se ao nível de sumarização 
dos elementos e de detalhe disponíveis nos dados, 
considerado o mais importante aspecto do projeto de um 
Data Warehouse. Em um nível de granularidade muito alto, 
mais espaço demandado e mais precisão. Em contrapartida, 
quanto menor a granulidade, maior é o nível de detalhes e 
maior será o seu volume de dados armazenados. 

É necessário, para que as análises sejam consideradas corretas 
que os dados tenho baixa dispersão e estejam consistentes 
com os valores observados. É importante lembrar que serão 
feitas várias manipulações nos dados, inclusive agregações e 
cálculos estatísticos. A depender dos desvios presentes nos 
dados as análises podem ser inócuas ou incoerentes com a 

realidade. 
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