


APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do Banco do Brasil está batendo na porta! Nesse momento, muitos concurseiros se 

sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera Banco do Brasil. Serão MAIS DE 12 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, 

com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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REVISÃO DE 9 TÓPICOS DO EDITAL
EM 15 QUESTÕES E 12 DICAS

REVISÃO DE VÉSPERA
AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL

Prof. Adriana Figueiredo
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1 - Compreensão de textos.
2 - Ortografia oficial.
3 - Classe e emprego de palavras.
4 - Emprego do acento indicativo de crase.
5 - Sintaxe da oração e do período.
6 - Emprego dos sinais de pontuação.
7 -Concordância verbal e nominal.
8 – Regência verbal e nominal.
9 - Colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise
e ênclise).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I. COMPREENSÃO DE TEXTOS

Prof. Adriana Figueiredo
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01. CESGRANRIO - UNIRIO (Assistente em Administração) –
2019

Segundo o Texto I, a Zona Portuária, até o início do século XXI, era vista como

A) uma área desvalorizada social e urbanisticamente.

B) uma mancha no cenário carioca de belezas naturais.

C) um bairro histórico com poucas áreas habitáveis

01. CESGRANRIO - UNIRIO (Assistente em Administração) –
2019

QUESTÃO ADAPTADA
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02. CESGRANRIO – BANCO DA AMAZÔNIA (Técnico
Científico) – 2021

QUESTÃO ADAPTADA

A narradora do texto experimenta um sentimento de perplexidade diante da ideia
de eternidade.

Esse sentimento se revela, explicitamente, no seguinte trecho:

A) “quase não podia acreditar no milagre.” (l. 18-19)

B) “Perder a eternidade? Nunca.” (l. 33)

C) “Acabou-se o docinho. E agora?” (l. 37)

02. CESGRANRIO – BANCO DA AMAZÔNIA (Técnico
Científico) – 2021

QUESTÃO ADAPTADA
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(...)

03. CESGRANRIO - UNIRIO (Administrador) – 2019

QUESTÃO ADAPTADA

No Texto I, a tese defendida pelo autor pode ser resumida no seguinte trecho:

A) “Obsolescência programada: inimiga ou parceira do consumidor?” (título).

B) “Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor” (ℓ. 8-
9).

C) “O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada
trazem benefícios à sociedade” (ℓ. 64-66).

03. CESGRANRIO - UNIRIO (Administrador) – 2019

QUESTÃO ADAPTADA
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No Texto I, na sequência “Analisar-se é aprender a narrar a si mesmo. Parece fácil,
mas muitas pessoas não conseguem falar de si, não sabem dizer o que sentem. Para
mim não é tão difícil, já que escrever ajuda muito no exercício de expor-se.” (L. 29-
33), verifica-se a predominância da tipologia textual

A) descritiva
B) Expositiva
C) Narrativa
D) Injuntiva
E) argumentativa

04. CESGRANRIO - FINEP - Assistente - Apoio administrativo

DICA 1

Nas questões de Compreensão Textual, a resposta
será uma paráfrase das informações do texto. As
alternativas erradas ou serão contradições ou
extrapolações ao texto.
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DICA 2

A tese (ideia central do texto) normalmente vem em
sua introdução e conclusão.

DICA 3

Texto narrativo é aquele relata acontecimentos. Texto
descritivo caracteriza cenas, paisagens personagens.
Texto dissertativo expositivo expõe o que se sabe
sobre um assunto e texto dissertativo argumentativo
defende opinião do autor.
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II. ORTOGRAFIA OFICIAL

Prof. Adriana Figueiredo

Assim como ocorre com a palavra quebra-mar (ℓ. 5 do Texto III), emprega-se
obrigatoriamente o hífen, de acordo com o sistema ortográfico vigente, em

A) casa-comercial

B) linha-de-passe

C) peixe-espada

05. CESGRANRIO - UNIRIO (Assistente em Administração) –
2019

QUESTÃO ADAPTADA
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A frase em que a palavra ou expressão destacada respeita as regras ortográficas e
gramaticais da norma padrão é:

A) As crianças querem estar aonde a fantasia está.

B) Queremos saber por que a ideia de eternidade nos fascina.

C) A ideia de viver para sempre persegue o homem a séculos.

06. CESGRANRIO – BANCO DA AMAZÔNIA (Técnico
Científico) – 2021

QUESTÃO ADAPTADA

DICA 4
Três dicas para o uso do hífen:

• Letras diferentes se atraem (autoajuda/superpopulação) e
iguais se repelem (micro-ondas, super-requintado).
• Palavras com elemento de ligação, geralmente, ficam sem
hífen: fim de semana, dia a dia, pé de moleque (exceto: cor-de-
rosa, mais-que-perfeito, pé-de-meia, água-de-colônia)
• Espécies botânicas e zoológicas, com hífen: bem-te-vi, cravo-
da-índia, peixe-espada.
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DICA 5
PORQUÊ – substantivo (Não sei o porquê da demora)

PORQUE – conjunção (Choveu porque o dia foi quente)

POR QUÊ – ao final da pergunta (Chegou tarde, por quê?)

POR QUE – em frases interrogativas (Por que ele atrasou?/
Quero saber por que ele atrasou)

III. CLASSE E EMPREGO DE 
PALAVRAS

Prof. Adriana Figueiredo
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No trecho “Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!” (l. 54-55), o segundo
período apresenta, em relação à informação explicitada no primeiro, uma noção de

A) causa

B) condição

C) consequência

07. CESGRANRIO – BANCO DA AMAZÔNIA (Técnico
Científico) – 2021

QUESTÃO ADAPTADA

DICA 6

Relação de causa e consequência:

• O fato de ... fez com que ...
• Na linha do tempo, a CAUSA acontece
ANTES, a consequência acontece DEPOIS.
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IV. EMPREGO DO ACENTO 
INDICATIVO DE CRASE

Prof. Adriana Figueiredo

O acento grave indicativo de crase é necessário e está empregado de acordo com a
norma-padrão em:

A) É bom manter-nos à distância de dez passos.

B) O sol estava à pino e precisamos nos proteger do calor.

C) Com muito esforço, os idosos acompanham às novas tecnologias.

08. CESGRANRIO - UNIRIO (Administrador) – 2019

QUESTÃO ADAPTADA
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DICA 7

Duas justificativas para crase:

• Fenômeno fonético (Foi à feira)
• Locuções femininas (Ri à toa)

V. EMPREGO DOS SINAIS DE 
PONTUAÇÃO

Prof. Adriana Figueiredo
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A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas, de acordo com a
norma-padrão da língua portuguesa, é:

A) A menina que descobriu o chicle, também experimentou, a possibilidade da
eternidade.

B) São consideradas maravilhosas, aquelas histórias de príncipes e fadas, que vivem
eternamente.

C) Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, passam a fantasiar
sobre ele na tentativa de entendê-lo.

09. CESGRANRIO – BANCO DA AMAZÔNIA (Técnico
Científico) – 2021

QUESTÃO ADAPTADA

Considere-se o emprego da primeira vírgula do Texto I, no trecho transcrito abaixo.
“Naquele momento, quem o visse de perto perceberia o suor escorrendo frio por
seu rosto” (l. 2-3)

A vírgula é empregada pelo mesmo motivo em:

A) A falta não foi dentro da área, mas o juiz deu pênalti.

B) Lúcio, atrase a bola para o goleiro!

C) O juiz verificou as balizas, a bola, as marcações do campo e deu início à partida.

D) No campo de jogo, Lúcio se sentia livre.

10. CESGRANRIO – LIQUIGÁS – 2018

QUESTÃO ADAPTADA
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DICA 8
Atenção aos 4 principais usos da vírgula

• Nas enumerações (Comprei banana, pera, uva)
• No vocativo/aposto (João, entre já/ João, meu professor,
chegou)
• Nas conjunções coordenativas (Tentou, mas não conseguiu.)
• Nos adjuntos adverbiais deslocados (Pela manhã, estudou
português./Estudou, pela manhã, português).

VI. CONCORDÂNCIA VERBAL E 
NOMINAL

Prof. Adriana Figueiredo
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Do ponto de vista da concordância, a frase em que o verbo está empregado de
acordo com as regras da norma-padrão é:

A) Necessitam-se de terapias alternativas.

B) Fazem meses que iniciamos o tratamento.

C) Concluiu-se os vários trabalhos solicitados.

D) Houve inquietações consideradas corriqueiras.

E) Os Estados Unidos avança nos estudos freudianos.

11. CESGRANRIO - 2018 - Banco da Amazônia - Técnico
Científico - Tecnologia da Informação

DICA 9
Atenção aos 5 principais casos de Concordância Verbal:

• Com pronome apassivador (Vendem-se casas)
• Com pronome indeterminador do sujeito (Precisa-se de

vendedores)
• Com verbo HAVER com sentido de “existir” (Havia convidados na

sala)
• Com os verbos HAVER e FAZER indicando tempo decorrido

(Há/Faz dois meses que estou aqui).
• Com partitivos e porcentagens (Parte dos alunos

chegou/chegaram; 2% da turma chegaram/chegou).
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VII. REGÊNCIA VERBAL E 
NOMINAL

Prof. Adriana Figueiredo

12. CESGRANRIO – UNIRIO (Assistente em Administração) –
2019

QUESTÃO ADAPTADA
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No Texto I, no trecho “concentrou diferentes projetos” (ℓ. 3-4), o verbo concentrar
apresenta a mesma regência do verbo destacado em:

A) O cenário atual mostra um cenário bem diferente.

B) Agora os comerciantes confiam nesse bairro.

C) Nas lojas para turistas, sobressaem anéis e pulseiras.

12. CESGRANRIO – UNIRIO (Assistente em Administração) –
2019

QUESTÃO ADAPTADA

O período que atende às exigências da norma-padrão da língua portuguesa, no que
diz respeito à regência verbal, é:

A) A maioria dos problemas os quais lidamos são fáceis de resolver.

B) Esse livro, cujos capítulos estudei, vai ser avaliado na prova.

C) Lya Luft, cujas ideias temos simpatia, é uma boa escritora.

13. CESGRANRIO - BANCO DA AMAZÔNIA - 2018

QUESTÃO ADAPTADA



24/09/2021

19

DICA 10
Nas questões de Regência:

• Atenção ao sujeito posposto (Bastam seus conselhos)
• Em regência com pronome relativo, olhe sempre o verbo que
vem APÓS o relativo (É o livro de que gosto)

VIII. COLOCAÇÃO PRONOMINAL 
DOS PRONOMES OBLÍQUOS 
ÁTONOS (PRÓCLISE, MESÓCLISE E 
ÊNCLISE)
Prof. Adriana Figueiredo
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Assim como no trecho “E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.” (l.
35-36), a colocação do pronome destacado respeita a norma-padrão da língua
portuguesa, em:

A) Pediria-lhes para considerar a possibilidade da eternidade.

B) A curiosidade não leva-nos a atitudes bobas e despropositadas.

C) Poucos se impressionam com a descoberta da possibilidade da eternidade.

D) Nos perguntamos até quando vamos sonhar com uma vida eterna de prazer.

14. CESGRANRIO – BANCO DA AMAZÔNIA (Técnico
Científico) – 2021

QUESTÃO ADAPTADA

DICA 11
Em colocação pronominal, atenção:

• Não se inicia oração com pronome oblíquo átono.
• Palavra invariável é palavra atrativa.
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IX. SINTAXE DA ORAÇÃO E DO 
PERÍODO

Prof. Adriana Figueiredo

A frase que guarda o mesmo sentido do trecho “Até que não suportei mais, e,
atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de
areia.” (l. 50-52) é:

A) Até que não suportei mais, e, como atravessei o portão da escola, dei um jeito de
o chicle mastigado cair no chão de areia.

B) Até que não suportei mais, e, já que atravessei o portão da escola, dei um jeito
de o chicle mastigado cair no chão de areia.

C) Até que não suportei mais, e, quando atravessei o portão da escola, dei um jeito
de o chicle mastigado cair no chão de areia.

15. CESGRANRIO – BANCO DA AMAZÔNIA (Técnico
Científico) – 2021

QUESTÃO ADAPTADA
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DICA 12
Nas orações reduzidas, o gerúndio pode ter valor de tempo, causa,
consequência, entre outros. Para identificar corretamente seu
sentido, relacione o verbo no gerúndio ao verbo da outra oração.
(Chegando, avise-me/Estudando, passou no concurso)

OBRIGADA
Prof. Adriana Figueiredo
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CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
REVISÃO DE VÉSPERA

AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL

Prof. Amanda Aires

CONTATO

INSTAGRAM.COM/PROFAMANDAA

IRES

“T.ME/PROFAMANDAAIRES

“YOUTUBE.COM/C/AMANDAIRES
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Sistema Financeiro Nacional

Conhecimentos Bancários
Amanda Aires

SFN

Conhecimentos Bancários
Amanda Aires
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Segmentos do Mercado Financeiro

Conhecimentos Bancários
Amanda Aires

Conhecimentos Bancários
Amanda Aires
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OBRIGADA

Prof. Amanda Aires

DIREITO CIVIL
REVISÃO DE VÉSPERA

AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL

Prof. Paulo H M Sousa
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CONTATO

“FACEBOOK.COM/PROF.PHMS

INSTAGRAM.COM/PROF.PHMS

“YOUTUBE.COM/C/PROF.PHMS

“T.ME/PROFPHMS

(CESGRANRIO - Técnico Bancário – 2018) De acordo com o Código
de Defesa do Consumidor Lei n° 8.078/1990, o fornecedor de
produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no
mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que
estes apresentem deverá comunicar o fato imediatamente às
autoridades competentes e aos consumidores. Essa comunicação
deve ser feita por meio de

A) Carta simples

B) Correspondência registrada
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C) Telegrama

D) Editais de convocação

E) Anúncios publicitários

(CESGRANRIO - Técnico Administrativo – 2016) Sr. Z adquiriu um
automóvel de luxo da empresa LR, tendo o bem vindo com defeito
no sistema de freios. Constatou--se que o vício veio da fábrica e
não poderia ser consertado, diante da sofisticação do sistema de
computadores utilizado no automóvel. De acordo com as regras do
Código de Defesa do Consumidor, Sr. Z deverá receber

A) valor em dobro do anteriormente pago.

B) bem superior em qualidade ao adquirido.
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C) bem inferior com quitação total do preço.

D) bem equivalente em condições de uso.

E) bem e a devolução do preço pago.

(CESGRANRIO - Profissional Júnior – 2013) O Código de Defesa do
Consumidor estabelece normas de proteção e de defesa em juízo.
Entre essas regras, encontra-se a seguinte:

A) A cláusula limitativa de indenizar em situações justificáveis é
admitida nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor-pessoa jurídica.

B) A cláusula contratual que estabeleça a utilização compulsória da
arbitragem para dirimir conflito consumerista é válida.
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C) A responsabilidade civil do fornecedor de serviços pode ser
excluída pelo caso fortuito, em qualquer hipótese.

D) O direito de arrependimento não pode ser exercido por
consumidores que adquiram produtos pela Internet.

E) O prazo decadencial inicia-se no momento da entrega efetiva do
produto ou do término da execução do serviço, caso se trate de
vício oculto.

(CESGRANRIO Profissional Básico – 2011) Uma cadeia varejista de
moda tem sua imagem, na grande imprensa, vinculada à utilização
de trabalho análogo ao de escravo. Em função disso, seus
consumidores passam a rejeitar os produtos da marca. Essa
atitude dos consumidores é um exemplo de

A) Consumerismo ético

B) Comércio justo
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C) Consumismo verde

D) Relações públicas

E) Responsabilidade social

(CESGRANRIO - Banco do Brasil - Escriturário – 2010) Maria é
poupadora do Banco Ypsilon e constatou o saque de valores em
sua conta poupança. Procurou um funcionário do banco,
afirmando que não havia sacado as referidas quantias e que, para
ela, aquilo era um defeito na prestação do serviço, tendo direito
ao ressarcimento em razão da responsabilidade do Banco. Nessa
situação, a responsabilidade do Banco

A) é inexistente, pois as instituições financeiras são isentas do
cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
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B) é factível, desde que comprovada sua culpa ou negligência.

C) é integral e não há excludentes, por expressa disposição do
Código de Defesa do Consumidor.

D) independe da existência de culpa.

E) pode ser afastada apenas na hipótese de prova de culpa exclusiva
da vítima.

(CESGRANRIO – Escriturário – 2010) José é correntista do Banco da
Brasil há dois anos e tem crédito disponível para utilização no
cheque especial. No mês de dezembro, José ultrapassou seu limite
de crédito. Seu nome, após prévia notificação, foi inscrito em
cadastro restritivo de crédito e seu contrato foi encaminhado ao
Jurídico para a propositura de ação judicial, quando o advogado
reparou que os juros eram superiores a 12% ao ano. Nesse caso, há
alguma ilegalidade, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor?

A) Não há ilegalidade alguma no caso descrito.
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B) Os juros superam o valor máximo de 1% ao mês previsto na
legislação, o que configura ilegalidade.

C) Os juros cobrados e a negativação são ilegais frente ao Código de
Defesa do Consumidor.

D) A inscrição em cadastro restritivo de crédito foi ilegal, pois há
apenas o direito de cobrar o crédito, mas não o de negativar o nome
do consumidor.

E) A cláusula de juros é abusiva e a notificação configura cobrança
por meio indevido, sendo, portanto, ilegal.

(CESGRANRIO - ANP – 2008) O Departamento Nacional de Defesa
do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ),
ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de
coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor, cabendo-lhe

I - celebrar convênios com entidades nacionais e internacionais;

II - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial
para a apreciação de delito contra os consumidores, nos termos da
legislação vigente;
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III - requisitar bens em quantidade suficiente para fins de estudos e
pesquisas, com posterior comprovação e divulgação de seus
resultados;

IV - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de
ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos,
ou individuais dos consumidores;

V - encaminhar anteprojetos de lei, por intermédio do Ministério da
Justiça, ao Congresso Nacional, bem como ser ouvido com relação a
projetos de lei que versem sobre preços, qualidade, quantidade e
segurança de bens e serviços.

Estão corretas APENAS as atividades

A) I e III

B) II e IV

C) I, II e IV

D) I, III e IV

E) II, III e V
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(CESGRANRIO - ANP – 2008) Após adquirir um produto pelo serviço
de televendas de uma empresa, João resolveu desistir da compra.
Qual é o seu prazo, em dias, para manifestar a desistência do
contrato?

A) 30, a partir da contratação

B) 30, a partir do recebimento do produto.

C) 14, a partir da contratação.

D) 7, a partir do recebimento do produto.

E) 7, a partir da contratação.

(CESGRANRIO - ANP – 2008) Quanto às cláusulas relativas ao
fornecimento de produtos e serviços, NÃO é nula de pleno direito
aquela que

A) transfira responsabilidades a terceiros.

B) determine a utilização compulsória de arbitragem.

C) autorize o consumidor a cancelar o contrato unilateralmente.

D) possibilite a violação de normas ambientais.

E) possibilite a renúncia do direito de indenização por benfeitorias
necessárias.
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(CESGRANRIO - ANP – 2008) No âmbito das obrigações decorrentes
do Código de Defesa do Consumidor, quanto à desconsideração da
personalidade jurídica, as sociedades

A) coligadas responderão independentemente de culpa.

B) coligadas não podem ser responsabilizadas.

C) consorciadas são subsidiariamente responsáveis.

D) integrantes dos grupos societários são subsidiariamente
responsáveis.

E) controladas são solidariamente responsáveis.

(CESGRANRIO - ANP – 2008) Os fornecedores respondem
solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu
conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem
publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à
sua escolha:

I - o abatimento proporcional do preço;

II - o abatimento proporcional do preço, com acréscimo de cláusula
penal de 10% (dez por cento) de seu valor;
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III - a restituição imediata da quantia paga, em seu valor histórico;

IV - a complementação do peso ou medida;

V - a complementação, em dobro, do peso ou medida.

Estão corretas APENAS as exigências

A) I e IV

B) I e V

C) II e IV

D) II e V

E) II, III e V
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(CESGRANRIO - ANP – 2008) Quanto à responsabilidade pelo fato
do produto e do serviço, considere as afirmações a seguir.

I - O produto é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor
qualidade ter sido colocado no mercado.

II - O comerciante é igualmente responsável pelo produto
defeituoso, independentemente da identificação do fabricante.

III - O comerciante é igualmente responsável pelo produto
defeituoso, quando não conservar adequadamente os produtos
perecíveis.

IV - O serviço não é considerado defeituoso em virtude da adoção
de novas técnicas.

V - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais independe
da existência de culpa.

Estão corretas APENAS as afirmações
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A) I e II

B) I e V

C) III e IV

D) I, II, III e IV

E) II, III, IV e V

(CESGRANRIO - ANP – 2008) Para que haja a inversão do ônus da
prova, a favor do consumidor, no processo civil, é preciso que seja

A) ele considerado hipossuficiente, por ganhar menos de 10 salários
mínimos.

B) ele considerado hipossuficiente, por estar desempregado e sem
receber seguro desemprego.

C) o capital social da empresa-ré superior a 40 salários mínimos.
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D) o capital social da empresa-ré fechado à participação do capital
estrangeiro.

E) verossímil a sua alegação, a critério do juiz.

(CESGRANRIO - ANP – 2008) De acordo com o Código de Defesa do
Consumidor,

A) podem as partes em contrato de consumo pactuar cláusulas que
atenuem a responsabilidade do fornecedor de indenizar em caso de
vício de produto.

B) em relação ao fato do produto, este passa a ser considerado
defeituoso em razão de outro de melhor qualidade haver sido
colocado no mercado.
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C) a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, VIII do CDC é ope
iudicis, ou seja, por ordem do juiz, ao passo que a contida no art. 12
é ope legis, por força da lei.

D) a garantia legal do produto depende de termo expresso.

E) é de 10 (dez) anos o prazo prescricional da pretensão à reparação
por danos causados por fato do produto.

DICAS QUENTES
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DICAS QUENTES

DICAS QUENTES
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DICAS QUENTES

DICAS QUENTES
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DICAS QUENTES

DICAS QUENTES
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DICAS QUENTES

DICAS QUENTES
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DICAS QUENTES

OBRIGADO

Prof. Paulo H M Sousa
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INGLÊS
REVISÃO DE VÉSPERA

AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL

Prof. Roberto Witte

COMECE SUA 
PROVA POR ESSAS 

QUESTÕES…

Prof. Roberto Witte

NUNCA
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1 In the fragment “Still, this is far from enough to avoid
severe impacts of climate change” (lines 93-94), Still
can be replaced, without changing the meaning of the
sentence, by
(A) Therefore
(B) Furthermore
(C) Nevertheless
(D) In other words
(E) Because of that

2 In “By 2030, when Earth’s population will likely top 8
billion,” (lines 9-10), “likely” means the same as
(A) certainly.
(B) similarly.
(C) probably.
(D) eventually.
(E) considerably.
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3 The boldfaced verb that conveys the idea of strong
necessity is
(A) “independent workers, small businesses, and organizations often had to
choose between several scenarios” (lines 2-4)
(B) “to a space where they can truly roost.” (lines 14-15)
(C) “it might be puzzling to pay for a well-equipped space teeming with other
people” (lines 20-21)
(D) “Coworking may sound like an unnecessary expense” (lines 28-29)
(E) “If increasing interaction among different peer groups within a single company
could lead to promising results” (lines 87-89)

4 The expression in boldface introduces the idea of
consequence in
(A) “Instead, most use wood, coal or even dung to heat and cook their homes —”
(lines 4-5)
(B) “…but, except for periodic jumpstarts during election season,” (lines 16-17)
(C) “Access to adequate, affordable and basic modern energy services is thus crucial to
achieving sustainable human development.” (lines 38-40)
(D) “However, in the same region, mobile phones are widespread,” (lines 47-48)
(E) “All of this exists despite the absence of a convenient outlet in which to plug basic
electronic appliances.” (lines 50-52)
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5 According to the text, all the reasons below are benefits
that support the choice of a collaborative workplace,
EXCEPT:

(A) stimulate shared thinking and brainstorming.
(B) reduce costs by sharing facilities and equipment.
(C) promote interaction among different peer groups.
(D) pay for workspace and having to commute to work.
(E) escape the isolation and discomfort when working in public spaces.

6 The fragment “Banks simplify people’s lives, but the business of banking
is anything but simple” (lines 2-3) means that banking is a (n)

(A) ordinary occupation
(B) elementary job
(C) complex activity
(D) trivial profession
(E) easy business
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7 No trecho – However, police officers in the line of duty should
know not only what the rules are – a palavra “however” pode
ser substituída, sem alteração de sentido, por quatro delas,
exceto:

a. Nevertheless
b. Nonetheless
c. But
d. Therefore
e. On the other hand

8 THE UNDERLINED WORD IN “ACTUAL CONTROL” (L. 31)
MEANS THIS CONTROL IS:

a) modern
b) unique
c) updated
d) real
e) assumed
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9 According to line 16, "the euro area’s economies
are on the mend," which means that they are:

(A) improving
(B) stagnant
(C) perfectly healthy
(D) getting worse
(E) in trouble

10 And (line 9) introduces an idea of addition.
Check the option in which the idea introduced by the word in
the first column is correctly stated.

(A) Since (line 5) – cause.
(B) But (line 17) – condition.
(C) Even (line 40) – conclusion.
(D) Thus (line 47) – consequence.
(E) So (line 64) – opposition.
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OBRIGADO

Prof. Roberto Witte

ATUALIDADES DO MERCADO
FINANCEIRO

REVISÃO DE VÉSPERA
AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL

Prof. Celso Natale
@profcelsonatale
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Os bancos tradicionais que se 
modernizaram, oferecendo canais 

digitais para seus clientes.

Internet Banking Mobile Banking

Acesso a serviços diversos (saldos, extratos, 
faturas, transferências, pagamentos, limites)

Via navegador 
(browser) de 

internet

Via aplicativo 
(app) para 

dispositivo móvel

M a s  e m  a l g u m  m o m e n t o . . .

BANCOS DIGITALIZADOS

Os bancos digitais, também chamados bancos 
virtuais, podem ser definidos como bancos 

que não possuem atendimento 
presencial em agências físicas.

Estrutura 
mais 

enxuta

Intenso 
uso de 

tecnologia

Menores 
custos 

operacion
ais

Tarifas 
mais 

baixas e 
serviços 
gratuitos

Agilidade, 
conveniên

cia e 
menor 

burocracia
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Empresa 
jovem

Ambiente 
de 

incerteza

Estrutura 
enxuta

Modelos 
novos, 

escalável e 
repetível.

Uso 
intenso de 
tecnologia

Área 
Financeira

Empresa jovem que tem o objetivo 
desenvolver um modelo de negócio inovador, 
repetível e escalável, baseado em uma 
estrutura enxuta.

STARTUPS FINTECHS

Atua na inovação de serviços financeiros, com uso 
intensivo da tecnologia e custos de operação 
baixos (estrutura enxuta).

EMPRESASCONSUMIDOR
FINAL

GOVERNO FUNCIONÁRIOCONSUMIDOR
FINAL

B2BB2C B2G B2EB2B2C

business to 
consumer

business
to business

business to 
business

to consumer

business to 
government

business to 
employee

C2C
consumer to 

consumer
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FINTECHS DE CRÉDITO

A Resolução CMN nº 4.656/2018 autorizou o funcionamento de dois novos tipos de
instituições no Sistema Financeiro Nacional, popularmente conhecidas como fintechs de crédito.

SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO
ENTRE PESSOAS (SEP)

SOCIEDADE DE CRÉDITO
DIRETO (SCD)

• modelo Peer to Peer Lending 
(empréstimo ponto a ponto, ou C2C)

• plataforma de interação entre 
pessoas

• liga pessoas que estão buscando 
empréstimos a investidores 
buscando retornos acima da média

• recursos financeiros que tenham 
como única origem capital próprio

• exclusivamente por meio de 
plataforma eletrônica

I n s t i t u i ç õ e s  s i m p l e s ,  c o m  
b a i x o  r i s c o  s i s t ê m i c o

BIGTECHS

empresas de tecnologia que dominaram o mercado mundial nos últimos anos.

OS “PROBLEMAS”

• Oferta de serviços financeiros sem 
regulação (inovação)

Riscos
 Eficiência
 Privacidade
 Concorrência
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OPEN BANKING
4 FASES DE IMPLEMENTAÇÃO

Fase 1: 
Dados da 
Instituição
• Canais 

de 
Atendime
nto

• Produtos 
e 
serviços

Fase 2: 
Dados do 
Cliente
• Cadastrai

s
• Transacio

nais dos 
produtos 
e 
serviços 
da fase 1

Fase 3: 
Serviços
• Iniciação 

de 
transação 
de 
pagament
o

• Encaminh
amento 
de 
proposta 
de 
operação 

Fase 4: 
Outros 
dados

• Outros 
produto
s e 
serviços

• Transac
ionais 
de 
produto
s e 
serviços 
da fase 

moedas digitais que utilizam criptografia
em seus registros

registro de transações baseada na 
tecnologia chamada blockchain+

técnicas para codificar a escrita, 
tornando legível apenas para quem tiver 

a chave

rede de milhares de computadores de 
usuários, espalhados ao redor do mundo

CRIPTOMOEDAS, BITCOIN E BLOCKCHAIN
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CORRESPONDENTES NO PAÍS

Contratados por instituições para atendimento de seus clientes.

Regulado
res

Promover 
inclusão 

financeira 
e 

democrati
zação dos 
serviços 

bancários.

Instituiçã
o 

Financeir
a

Amplicaçã
o da rede 

de 
atendimen

to com 
custos 

Correspon
dente

Fonte 
alternativa 

de 
receitas e 
atração de 
potenciais 
clientes. 

Em alguns 

Público

Acesso a 
serviços 

bancários 
em locais 

não 
atendidos 

por 
bancos.

SHADOW-BANKING

Sistema de intermediação de crédito que envolve atividades e entidades fora do sistema
bancário tradicional.

fonte: randomwalk.com.br
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fonte: randomwalk.com.br

Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPBConjunto 
de 

entidades 
e 

sistemas 
que atuam 

para 
realizar as 
transferên

cias de 
recursos 
do SFN

Pagamento Instantâneo Brasileiro 
- PIXMeio de 
pagamento 
instantâne

oEcossiste
ma de 

pagamento
s 

Instantâne
os

Sistema de Pagamento 
Instantâneos - SPI

sistema de liquidação de obrigações

fonte: randomwalk.com.br

• As transações 
são concluídas 
em poucos 
segundos, e o 
dinheiro fica 
disponível para 
o recebedor em 
instantes.

Rápido

• Os pagamentos 
podem ser feitos 
a qualquer hora 
do dia e em 
qualquer dia da 
semana (24x7).

Disponível

• As transações 
são gratuitas 
para pessoas 
físicas, e têm 
baixo custo nos 
demais casos.

Barato

• Pode ser 
utilizado para 
transferir 
dinheiro, mas 
também para 
pagar contas, 
impostos e 
compras.

Versátil
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Conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de
pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos
usuários finais, pagadores e recebedores.

▶ c o m p r a s c o m c a r t õ e s d e c r é d i t o , d é b i t o e p r é - p a g o , s e j a m e m m o e d a
n a c i o n a l o u e m m o e d a e s t r a n g e i r a ;

▶ t r a n s f e r ê n c i a d e r e c u r s o s , c o m o T E D e D O C ;
▶ p a g a m e n t o s i n s t a n t â n e o s ( P i x ) ;
▶ c h e q u e s ; e
▶ b o l e t o s .

E X EM PLO S

VALOR DAS 
TRANSAÇÕE

S > R$20 
bilhões

QUANTIDADE 
DE 

TRANSAÇÕES

> 100 
milhões

INTEGR
A O SPB 
(regulad

o)

USUÁRIOS
pessoas em geral que fazer uso do 
arranjo para realizar pagamentos e 

recebimentos.
INSTITUIDOR DE ARRANJO DE 

PAGAMENTO

pessoa jurídica responsável pelo arranjo de 
pagamento e, quando for o caso, pelo uso 

da marca associada ao arranjo de 
pagamento. O Banco Central, por exemplo, 

é o instituidor do Pix, Ted, Doc e Boleto.INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (IP)

pessoa jurídica que, aderindo a um ou 
mais arranjos de pagamento, tenha 

como atividade principal ou acessória, a 
prestação de serviços de 

pagamentos.

Aportes ou 
saques

Instruções de 
pagamento

Gestão de Conta 
de Pagamento

Emissão de 
instrumento de 

pagamento

Credenciar a 
aceitação de 

instrumento de 
pagamento

Executar remessa 
de fundos

Converter moeda 
física ou escritural 

em moeda 
eletrônica.

Outras atividades
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Tipos de instituição de pagamento

Emissor de moeda 
eletrônica

Gerencia conta de pagamento 
do tipo pré-paga, na qual os 
recursos devem ser 
depositados previamente.

Exemplo: emissores dos cartões 
de vale-refeição e cartões pré-
pagos em moeda nacional.

Emissor de 
instrumento de 
pagamento pós-pago

Gerencia conta de pagamento 
do tipo pós-paga, na qual os 
recursos são depositados para 
pagamento de débitos já 
assumidos.

Exemplo: instituições não 
financeiras emissoras de cartão 
de crédito (o cartão de crédito é o 
instrumento de pagamento).

Credenciador Não gerencia conta de 
pagamento, mas habilita 
estabelecimentos comerciais 
para a aceitação de 
instrumento de pagamento.

Exemplo: instituições que assinam 
contrato com o estabelecimento 
comercial para aceitação de 
cartão de pagamento.

MARKET PLACE

“shopping virtual”, local que promove o encontro entre vendedores e
compradores dos mais diversos produtos ou serviços.

1. Marketplaces de produtos 
e serviços financeiros

2. Marketplaces como 
participantes de arranjos 
de pagamento

E  d a í ? SEP
Sociedade de 

Empréstimo entre 
Pessoas

Fintech de crédito 
no modelo P2P

Reúne 
consumidores de 

crédito e 
consumidores de 

investimentos

Open Banking
Sistema Financeiro 

Aberto

Serviços padronizados + 
dados compartilhados 

Instituições ofertando 
produtos em plataforma 

única

Clientes comparando e 
escolhendo conforme suas 

preferências e perfil.



24/09/2021

62

OBRIGADO
Prof. Celso Natale

@profcelsonatale

ÉTICA
REVISÃO DE VÉSPERA

AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL

Prof. Tiago Zanolla
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Ética e Moral

TERMO ORIGEM SIGNIFICADO

MORAL
mos (latim)
mores (romano)

Costume

ÉTICA ethos (grego) Caráter

Ética e Moral

Em sentido estrito, há diferença.

A ética se refere a estudos originados na análise do comportamento humano e dos
valores morais que os guiam.

Já a moral tem por base as regras, a cultura e os costumes. Essa é a distinção clássica
entre ética e moral.



24/09/2021

64

Ética e Moral

A ética é uma ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade e está
relacionada a filosofia.

Segundo o dicionário Aurélio (1999), a ética é o
“estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta
humana suscetível de qualificação do ponto de vista
do bem e do mal, seja relativamente a determinada
sociedade, seja de modo absoluto”.

Ética e Moral

Teoria fundamentalista: propõe que os conceitos éticos sejam obtidos de uma fonte externa
ao ser humano, a qual pode ser um livro (como a Bíblia), um conjunto de regras, ou até
mesmo outro ser humano;

Teoria utilitarista: sustenta-se nas ideias de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, para os
quais o conceito ético deve ser elaborado "no critério do maior bem para a sociedade
como um todo". Deve-se tomar a decisão que traga o maior bem para o maior número
de pessoas, ou seja, para a coletividade.
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Ética e Moral

Teoria kantiana (individualista): O indivíduo deveria buscar em sua própria razão as regras do que é certo e
justo e fundar nelas a sua conduta moral, ou seja, o indivíduo deve agir em conformidade com as regras
que ele próprio dita para si e que não precisam necessariamente estar em conformidade com as regras
sociais.

A essência é que "os fins justificam os meios". Contudo é veementemente repudiada na administração
pública por violar o princípio da moralidade administrativa.

Ética e Moral

Teoria kantiana (individualista): O indivíduo deveria buscar em sua própria razão as regras do que é certo e
justo e fundar nelas a sua conduta moral, ou seja, o indivíduo deve agir em conformidade com as regras
que ele próprio dita para si e que não precisam necessariamente estar em conformidade com as regras
sociais.

A essência é que "os fins justificam os meios". Contudo é veementemente repudiada na administração
pública por violar o princípio da moralidade administrativa.
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Ética e Moral

Teoria contratualista: baseada nas ideias de John Locke e Jean Jacques Rousseau, parte do pressuposto de
que o ser humano assumiu com seus semelhantes a obrigação de se comportar de acordo com as regras
morais, para poder conviver em sociedade. Os conceitos éticos seriam extraídos, portanto, das regras
morais que conduzissem à perpetuação da sociedade, da paz e da harmonia do grupo social;

Teoria relativista: segundo a qual cada pessoa deveria decidir sobre o que é ou não ético, com base nas
suas próprias convicções e na sua própria concepção sobre o bem e o mal. Assim sendo, o que é ético para
um pode não o ser para outro (SILVA, 2008).

Ética e Moral

Na ética da convicção seguimos valores ou princípios absolutos – tais como não matar, não roubar, não
mentir. Neste caso, a intenção é sempre mais importante do que o resultado concreto das nossas ações. É a
ética da moralidade do indivíduo.

A ética da responsabilidade, estabelecida por Maquiavel e aprimorada por Max Weber, leva em
consideração as consequências dos atos dos agentes, geralmente políticos. Para a ética da
responsabilidade, serão morais as ações que forem úteis à comunidade, e imorais aquelas que a
prejudicam, visando os interesses particulares.
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Moral

São os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade em determinada época, por
isso é mutável. A moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está
inserido.

Segundo Cordi, desde a infância a pessoa está sujeita à influência do meio social por intermédio da
família, da escola, dos amigos e dos meios de comunicação de massa (principalmente a televisão).

Assim, ela vai adquirindo aos poucos princípios morais. Portanto, ao nascer o sujeito se depara com um
conjunto de normas já estabelecidas e aceitas pelo meio social.

Moral
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Moral

Moral

São os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade em determinada época, por
isso é mutável. A moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está
inserido.

Segundo Cordi, desde a infância a pessoa está sujeita à influência do meio social por intermédio da
família, da escola, dos amigos e dos meios de comunicação de massa (principalmente a televisão).

Assim, ela vai adquirindo aos poucos princípios morais. Portanto, ao nascer o sujeito se depara com um
conjunto de normas já estabelecidas e aceitas pelo meio social.
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Código de Ética do BB 

Prof. Tiago Zanolla

Visão e Valores

Propósito: “Cuidar do que é valioso para as pessoas”.

Visão: “Ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e promove o
desenvolvimento da sociedade de forma inovadora, eficiente e sustentável.
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Visão e Valores

Valores: Foco no Cliente: Estamos sempre atentos àquilo que é valioso para nossos clientes.

Inovação: Somos movidos pela inovação e agentes da transformação.

Ética: Adotamos a ética como fundamento de nossa prática empresarial.

Senso de Dono: Assumimos a responsabilidade por empreender soluções de excelência e
atuamos com protagonismo.

Confiabilidade: Somos comprometidos com a transparência e a solidez de nossas ações.

Eficiência: Otimizamos os recursos disponíveis para criar valor aos nossos públicos de
relacionamento.

Espírito Público: Consideramos o interesse coletivo na tomada de nossas decisões.

Princípios

Honestidade: O Banco espera que a conduta de seus funcionários tenha como padrão a
honestidade. Devemos fazer somente aquilo que é correto, devemos agir de boa-fé, com
integridade e sinceridade nos assuntos que afetam deveres e interesses do Banco.

Responsabilidade: Cada membro do Banco é responsável por suas ações e decisões.
Devemos, independentemente da posição que ocupamos, ser responsáveis pela criação
de um ambiente transparente, respeitoso e seguro, a fim de que os negócios sejam
éticos e sustentáveis. Também é nossa responsabilidade zelar para que atos irregulares
não ocorram no Banco.
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Princípios

Transparência: O Banco zela pela transparência de suas ações. As informações devem ser
completas, precisas e claras. A confiança de nossos parceiros está ligada ao livre acesso
que o Banco dá às informações de seus relatórios, prestações de contas e tomadas de
decisão. O sigilo e a confidencialidade das informações permeiam e são exigidos em
nossas ações no Banco. Entretanto, ações executadas deliberadamente às escondidas
não são éticas.

Transparência: O Banco zela pela transparência de suas ações. As informações devem ser
completas, precisas e claras. A confiança de nossos parceiros está ligada ao livre acesso
que o Banco dá às informações de seus relatórios, prestações de contas e tomadas de
decisão. O sigilo e a confidencialidade das informações permeiam e são exigidos em
nossas ações no Banco. Entretanto, ações executadas deliberadamente às escondidas
não são éticas.

Responsabilidade Socioambiental 

Prof. Tiago Zanolla
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Responsabilidade Socioambiental

Abrangência: Esta Política orienta o comportamento do Banco do Brasil e é
pautada pelos princípios da relevância, proporcionalidade e eficiência.

Espera-se que as Entidades Ligadas ao Banco do Brasil (ELBB) definam seus
direcionamentos a partir dessas orientações, considerando as necessidades
específicas e os aspectos legais e regulamentares a que estão sujeitas.

Responsabilidade Socioambiental

Regulamentação: Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.327, de
25.04.2014, Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.557, de 23.02.2017, e
Normativo SARB nº 14, de 28.08.2014 (Autorregulação FEBRABAN).
Periodicidade de revisão: no mínimo anualmente, ou extraordinariamente, a
qualquer tempo.

Introdução: Esta Política considera as demandas dos nossos públicos de
relacionamento e orienta o comportamento do Banco do Brasil em relação à
responsabilidade socioambiental e ao risco socioambiental e seus princípios
também estão inseridos nas demais políticas vigentes.
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Responsabilidade Socioambiental
Para fins desta Política:

a) consideramos responsabilidade socioambiental a incorporação dos aspectos
sociais e ambientais nos negócios e nas práticas administrativas, com o objetivo
de gerar valor para os públicos de relacionamento e minimizar eventuais
impactos negativos da atuação empresarial no meio ambiente e na sociedade. A
responsabilidade socioambiental abrange, ainda, a gestão ética e transparente
da empresa com seus públicos de relacionamento.

b) conceituamos o risco socioambiental como a possibilidade de perdas
decorrentes da exposição a danos socioambientais gerados pelas atividades do
Banco do Brasil, de forma direta e indireta.

Responsabilidade Socioambiental
Princípios:

1.1 Atuamos com responsabilidade socioambiental a partir das nossas definições

estratégicas, alinhadas às leis e normas que disciplinam o assunto, aos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), à Agenda 2030 Global da Organização

das Nações Unidas (ONU) e ao Acordo de Paris.

1.2 Atuamos em bases social e ambientalmente responsáveis, considerando a
ética, a promoção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do trabalho, o
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável e a contribuição para
universalização dos direitos sociais e da cidadania.

1.3 Respeitamos, incentivamos e valorizamos a diversidade e a equidade nas

relações..
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Responsabilidade Socioambiental
1.4 Estimulamos, difundimos e implementamos práticas sustentáveis na nossa
cadeia de valor.

1.5 Adotamos estrutura de governança da responsabilidade socioambiental e
gestão de riscos socioambientais compatíveis com o nosso porte, a natureza do
negócio, a complexidade dos produtos e serviços, e as relações estabelecidas
com os diversos públicos de relacionamento.

1.6 Buscamos continuamente a melhoria de nosso desempenho socioambiental.

Prof TIAGO ZANOLLA

@proftiagozanolla

Prof. Tiago Zanolla

Prof. Tiago Zanolla

@proftiagozanolla
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OBRIGADO
Prof. Tiago Zanolla

DIREITO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

REVISÃO DE VÉSPERA
AGENTE COMERCIAL DO BANCO DO BRASIL

Prof. Ricardo Torques
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Conceito de Pessoa com Deficiência

Pessoa com 
Deficiência =

impedimento
de longo

prazo
+

contato com 
uma ou mais 

barreiras

de 
natureza:

física

mental

intelectual

sensorialcritérios de avaliação:

 impedimentos nas funções e estruturas do corpo;

 fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

 limitações para o desempenho de certas atividades;

 restrições de participação.

Acessibilidade, Desenho Universal e Tecnologia
Assistiva

Acessibilidade
Instrumentos criados para a superação das barreiras 

para o exercício de direitos e liberdades pelas pessoas 
com deficiência.

Desenho 
Universal

Criação de produtos, ambientes, programas e serviços 
capazes de serem utilizados por todas as pessoas.

Tecnologia 
Assistiva

Instrumentos que promovem a funcionalidade de 
bens, produtos e serviços para melhoria das condições 

da pessoa com deficiência.
sinônimo: ajuda 

técnica
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Barreiras
Barreiras

Entraves e obstáculos que limitem ou impeçam o 
exercício de direitos e a integração social da pessoa 

que tiver limitação de longo prazo.

urbanísticas:
nas vias e espaços (públicos e privados,
abertos ao público ou de uso coletivo);

arquitetônicas: em edifícios públicos e privados;

nos transportes: nos sistemas e meios de transportes;

nas comunicações: obstáculo nos sistemas de comunicações e
de tecnologia da informação;

atitudinais: em atitudes ou comportamentos;

tecnológicas: dificuldades de acesso às tecnologias;

Pessoa com Mobilidade Reduzida
Pessoa com 
Mobilidade 
Reduzida

Pessoa com 
dificuldades de 
movimentação, 

que não se 
enquadra como 

pessoa com 
deficiência.

inclui limitação permanente ou temporária;

gera dificuldade efetiva de mobilidade, da flexibilidade, 
da coordenação motora ou da percepção;

inclui • idoso;
• gestante;
• lactante;
• pessoa com criança de colo; e
• obeso.
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Atendente Pessoal X Acompanhante
atendente pessoal acompanhante

pessoa que assiste ou presta 
auxílio à pessoa com deficiência

pessoa que acompanha a pessoa 
com deficiência

remunerada ou não

não são consideradas profissões 
regulamentadas

pode ser ou não o atendente 
pessoal

Atendimento Prioritário
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• proteção e socorro;
• atendimento em instituições e serviços de

atendimento ao público;
• disponibilização de recursos;
• disponibilização de pontos de parada

acessíveis;
• acesso a informações e recurso de

comunicação acessíveis;
• recebimento de restituição de imposto de

renda;
• tramitação processual (proc. judiciais e

administrativos)

ex
te
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ao
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en

de
nt

e 
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ss
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l

não é 
isenção

em atendimento emergencial (público ou privado) será 
observado o protocolo médico, não obstante a 

prioridade legal
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Atendimento Prioritário
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atendimento ao público;
• disponibilização de recursos;
• disponibilização de pontos de parada

acessíveis;
• acesso a informações e recurso de

comunicação acessíveis;
• recebimento de restituição de imposto de

renda;
• tramitação processual (proc. judiciais e

administrativos)
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não é 
isenção

em atendimento emergencial (público ou privado) será 
observado o protocolo médico, não obstante a 

prioridade legal

Direito à Vida

A pessoa com 
deficiência não será 

submetida a 
tratamento médico 

sem seu 
CONSENTIMENTO

o 
consentimento 

será:

prévio

livre

esclarecido

se estiver em regime 
de curatela

o curador participa na forma da lei

a PCD participará no maior grau 
possível

atendimento 
sem 

consentimento

risco de morte

emergência de 
saúde

pesquisa científica com 
pessoa com deficiência 

em curatela

soment
e será 
aceita:

indícios de benefícios 
diretos e

não existir outra opção
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Direito à Moradia

Direito à 
Moradia

será exercido:

1) no seio da família natural ou substituta;

2) com cônjuge/companheiro ou 
desacompanhado;

3) em moradia para vida independente;

4) em residência inclusiva.

Programas 
Habitacionais

prioridade (por apenas uma vez) na aquisição de 
imóvel para moradia própria

Reserva de, 
no mínimo, 

3% para 
pessoa com 
deficiência.

Garantia de 
acessibilidade 
nas áreas de 

uso comum e 
na unidade 

habitacional.

Equipamento
s urbanos 

comunitários 
acessíveis

Edificação 
que permita a 
instalação de 
elevadores.

se não utilizada, será 
disponibilizada aos demais

Direito à Assistência Social

Direito à 
Assistência 

Social
objetivos

• segurança de renda, acolhida,
habilitação e reabilitação;

• desenvolvimento da
autonomia e convivência
familiar e comunitária; e

• promoção dos direitos e
participação social.

desenvolvido 
no âmbito do 

SUAS

BPC
para a PCD que não detiver meios para prover a sua
subsistência;

nem tê-la provida pela família.1 salário 
mínimo



24/09/2021

81

Direito ao Transporte e à Mobilidade
 O direito ao transporte e à mobilidade tem a acessibilidade e eliminação
de barreiras como diretriz geral.

Vagas de Estacionam
ento 

Reservadas

bem localizadas

próximas dos locais de acesso

bem sinalizadas

mínimo de 2% (ou pelo menos 1)

estacionar em local reservado sem portar credencial é infração 
de trânsito

Direito ao Transporte e à Mobilidade
 A acessibilidade no transporte coletivo abrange o terrestre, aquaviário e
aéreo.

 Devem dispor de sistema de comunicação acessível, com informações
sobre o itinerário.

 Exige-se prioridade e segurança no embarque e desembarque.

 Os veículos de táxi devem ser, pelo menos, 10% acessíveis para
atendimento à pessoa com deficiência.

 Veda-se a cobrança de tarifa adicional pela oferta de táxi acessível.

 O Poder Público poderá instituir incentivos fiscais para possibilitar a
acessibilidade.

 As empresas locadoras de veículos são obrigadas a fornecer 1 veículo
adaptado a cada 20 disponíveis.
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Direito à Participação na Vida Política
Garantia assegurada à pessoa com 
deficiência para que os exerça em 

igualdade de condições com as demais 
pessoas.

assegura-se o direito de votar e de ser votada;

compete à Justiça Eleitoral adotar procedimentos, instalações, 
materiais e equipamentos apropriados para garantir o direito ao 
voto;

compete ao Poder Púbico incentivar o exercício de funções 
públicas por pessoas com deficiência;

os pronunciamentos e propaganda políticas devem conter 
subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete 
da Libras e audiodescrição;

assegura-se a liberdade para o exercício do voto, podendo contar 
com pessoa de confiança para auxiliá-la a votar.

Direito à Participação na 
Vida Pública e Política

Reconhecimento Igual Perante a Lei
Reconhecimento Igual 

Perante a Lei

A pessoa com deficiência reserva sua 
capacidade legal para a prática de atos 

da vida civil.

instrumentos protetivos
tomada de decisão apoiada; e

curatela.

A curatela impõe restrição à 
capacidade civil.

Não há restrição da capacidade 
civil na tomada de decisão 

apoiada.

Ambas têm finalidade protetiva.
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Reconhecimento Igual Perante a Lei

Curatela Instrumento de proteção judicial, concedido à pessoa com 
deficiência para auxiliá-la na prática de atos patrimoniais.

há relativização da capacidade civil;

características: protetiva;

extraordinária;

proporcional às necessidades do caso concreto;

temporária.abrangência:

abrange! não atinge!

atos patrimoniais;

atos negociais;

ato relacionado ao corpo;

ato relacionado à sexualidade;

ato relacionado ao matrimônio;

ato relacionado à privacidade

ato relacionado à educação;

ato relacionado à saúde;

ato relacionado ao trabalho;

o voto.

NÃO é possível exigir da pessoa 
com deficiência em regime de 
curatela a presença do curador 
para emissão de documentos.

Crimes
Discriminação contra Pessoa com Deficiência

Conduta Pena

“Praticar, induzir ou incitar 
discriminação...”

Reclusão 1 a 3 anos

multa

se a vítima encontrar-se sob 
cuidado e responsabilidade do 

agente:
aumenta-se a pena em 1/3

se cometido por intermédio de 
meios de comunicação social ou 

de publicação:

Reclusão 2 a 5 anos

multa

medida administrativa: recolhimento ou busca e apreensão do material e 
interdição da mensagem ou página de internet.

ouvido o MP ou a requerimento deste.
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Crimes
Apropriação de Bens da Pessoa com Deficiência

Conduta Pena

“Apropriar-se de ou desviar 
bens, proventos, pensão, 

benefícios, remuneração ou 
qualquer outro rendimento...”

Reclusão 1 a 4 anos

multa

cometido por tutor, curador, 
síndico, liquidatário, 

inventariante, testamenteiro, 
depositário ou em razão do 

ofício ou profissão:

aumenta-se a pena em 1/3

Crimes
Abandono de Pessoa com Deficiência

Conduta Pena

“Abandonar pessoa com 
deficiência em hospitais, casas de 
saúde, entidades de abrigamento 

ou congêneres...” Reclusão
6 meses a

3 anos

multa
“... não prover as necessidades 

básicas de pessoa com deficiência 
quando obrigado por lei ou 

mandado”
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Crimes
Retenção/Utilização de Recursos da Pessoa com Deficiência para 

Vantagem Indevida

Conduta Pena

“Reter ou utilizar cartão 
magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de 
pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento 
de benefícios, proventos, 
pensões ou remuneração 

ou à realização de 
operações financeiras, com 

o fim de obter vantagem 
indevida para si ou para 

outrem”

cometido por tutor ou curador: aumenta-se a pena em 1/3

Detenção
6 meses a

2 anos

multa

OBRIGADO
Prof. Ricardo Torques
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Tipos de Planejamento



24/09/2021

87

Visão do BB: “Ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a
vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade de forma
inovadora, eficiente e sustentável.”

Missão x Visão x Valores x Negócio

Matriz SWOT
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Matriz BCG

Estratégias Competitivas Genéricas
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Identidade Corporativa x Imagem Corporativa

IDENTIDADE 
Corporativa

-é o que a organização 
é, faz e diz.

- reflete e projeta a real 
personalidade da 

organização. 

- é a manifestação 
tangível.

IMAGEM Corporativa

-é o que passa na mente dos 
públicos.

- como a organização e seus 
produtos ou serviços são 
percebidos pelo público

- É intangível e abstrata.

Identidade Corporativa x Identidade Organizacional

Identidade 
CORPORATIVA

-Relacionada ao modo 
como a administração 
apresenta suas ideias-

chave ao público 
externo, por meio de 
comportamentos, 

produtos e comunicação.

Identidade 
ORGANIZACIONAL

-voltada para o relacionamento 
que se desenvolve entre os 

empregados e a organização. 
Possui foco maior nos estudos 

sobre comprometimento e 
identificação organizacional.
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Segmentação 
e 

Posicioname
nto

Segmentaçã
o de 

Mercado

subdividir o mercado maior em grupos 
menores (“mercados menores”), os quais 
passam a ser chamados de segmentos de 

mercado e se tornam os mercados-alvo da 
organização. Por meio da segmentação a 

organização busca fornecer produtos e 
serviços mais adequados a seus clientes (ou 
seja, busca melhor atender às expectativas e 

necessidades dos clientes). 

Posicioname
nto da Marca

é a ação de projetar a oferta e a imagem da 
empresa para que ela ocupe um lugar 

diferenciado na mente do público-alvo. 
Objetivo é posicionar a marca na mente dos 

consumidores a fim de maximizar a vantagem 
potencial da empresa. 

Segmentação x Posicionamento

Tipos Segmentação

Formas / 
Critérios de 
Segmentaç

ão de 
Mercado

Segmentação 
Geográfica

Trata-se de uma divisão do mercado em 
diferentes unidades geográficas. Por 

exemplo: países, estados, regiões, cidades, 
bairros, etc.

Segmentação 
Demográfica ou

(Socioeconômico)

Trata-se da divisão do mercado em 
diferentes grupos, com base em variáveis 
demográficas. Por exemplo: idade, sexo, 

família, raça, estado civil, ciclo de vida 
(Jovem, Adulto, Idoso), geração, 

escolaridade, renda, classe social, etc.

Segmentação 
Psicográfica (por
Personalidade)

Segmenta o mercado pelos perfis do estilo 
de vida dos diferentes consumidores. Por 

exemplo: personalidades, valores, 
crenças, bases culturais, atitudes, etc.

Segmentação 
Comportamental
(por Padrões de 

Consumo)

Segmenta o mercado através dos 
conhecimentos, atitudes, utilização ou 

resposta dos clientes para determinado 
produto/marca. Por exemplo: hábitos de 
compra, intenção de compra, lealdade à 

marca, influência na compra, grau de 
utilização do produto, frequência de 

compra, local de compra, etc.
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Processo de Vendas
Prospecção e 
Qualificação

Planejamento da 
Venda / Pré-

abordagem / Pré-
venda

Abordagem

Apresentação e 
Demonstração

Superação de 
Objeções

Fechamento

Acompanhamento e 
Manutenção

Vendas

Métodos de 
Prospecção

Corrente Contínua (cadeia de indicações): o vendedor 
solicita (durante a visita a seus clientes) a indicação para 

futuros contatos, e, se possível, também solicita uma carta de 
recomendação. Novas contas (Cold Canvassing): o vendedor realiza 

visitas de “porta em porta”, sem hora marcada (sem 
agendamento prévio com o cliente), com o objetivo de 

contatar os clientes de maneira direta. 
Métodos de 
Apresentaç

ão
Metodologia AIDA: Atenção, Interesse, Desejo e Ação.

Tipos de 
Apresentaç

ão

Enlatado (memorizado): a apresentação é “memorizada” 
pelo vendedor. O vendedor irá memorizar tudo aquilo que 

deve expor ao cliente. Todos os passos são memorizados e 
“treinados” antes da apresentação ao cliente.

Técnicas de 
Vendas

Venda consultiva: vendedor recomenda produtos e serviços 
de acordo com as necessidades do cliente e o orienta 

criando um relacionamento de longo prazo.Venda cruzada (cross-selling): o vendedor oferece aos 
clientes outros produtos/serviços que agregam mais valor a 

experiência do cliente. É uma técnica de vendas que 
incrementa (aumenta) o relacionamento dos clientes com 

os bancos.

Vendas
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Negociação Distributiva
a negociação distributiva é caracterizada 

pela “soma-zero”. Ou seja, para uma 
parte “ganhar” a outra parte tem que 

“perder”. Tratam-se de soluções ganha-
perde.

Negociação Integrativa 
a negociação integrativa é caracterizada por 
soluções do tipo “ganha-ganha”. Busca-se 
integrar as partes. O objetivo é encontrar 
soluções em que todas as partes saiam 

ganhando.

Negociação Competitiva
o objetivo principal é obter vantagens
sobre a outra parte, ignorando-se as 

questões de “relacionamento” existentes 
entre as partes e ignorando-se a 

possibilidade de um “relacionamento 
futuro” entre elas. O que se busca é 

apenas obter vantagens e poder.

Negociação Cooperativa 
acima de tudo, as partes estão preocupadas na 

manutenção do relacionamento e no 
fortalecimento do relacionamento entre as 

partes (elas se preocupam com os 
“relacionamentos futuros” entre as partes). Essa 

negociação tem o objetivo de estabelecer e 
desenvolver relacionamentos de longo prazo

Tipos (Estratégias) de Negociação

Características dos Serviços

Característic
as dos 

Serviços

Intangibilidade
(Imaterialidade) Os serviços não são palpáveis.

Inseparabilidad
e

Os serviços geralmente são produzidos e 
consumidos ao mesmo tempo. Ou seja, a 

produção (execução do serviço) e consumo 
ocorrem simultaneamente. 

Variabilidade
(Heterogeneida

de)

Os serviços são variáveis (heterogêneos), 
uma vez que dependem de diversos 

fatores.

Perecibilidade

Os serviços são “imediatamente” 
perecíveis. Ou seja, os serviços são 

perecíveis pois não podem ser 
“estocados”. 
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04 P´s (Mix de Marketing)

04 P´s

Produt
o

"conjunto de atributos, tangíveis ou intangíveis, e é resultado de 
um processo de produção, com o objetivo de atender alguma 

demanda identificada pela pesquisa de marketing ou outra fonte de 
informação. Os tipos de produto são: bens físicos, serviços, 

eventos, pessoas, locais, organizações e ideias"

Preço

relacionado “às decisões e ações associadas ao estabelecimento de 
objetivos e políticas de fixação de preços e à determinação dos 

preços dos produtos. “Custos associados à adoção do 
comportamento e táticas relacionadas ao preço para reduzir 

esses custos.”

Praça

também é chamada de ponto de venda ou canal de distribuição. 
significa “criação de oportunidades convenientes para que o(s) 
público(s) se engaje(m) com os comportamentos específicos e/ou 

acessem bens e serviços, incluindo o desenvolvimento de 
parcerias para criação de canais de distribuição e o reforço dos 
comportamentos desejados.” Praça está relacionada ao acesso 

conveniente aos clientes
Promoç

ão

relacionada “com a função de informar, persuadir e influenciar a 
decisão de compra do consumidor.” “comunicações persuasivas
destacando benefícios, características, preço justo e facilidade de 

acesso. Decisões sobre mensagens, mensageiros, estratégias 
criativas e canais de comunicação. Consideração da incorporação de 

estímulos de sustentabilidade.”

04 P´s do Marketing Moderno

04 P´s 
do 

Marketi
ng 

Modern
o

Pessoas

refletem, em parte, o marketing interno e o fato de que os 
funcionários são fundamentais para o sucesso do 

marketing. Também refletem o fato de que as empresas 
devem ver os consumidores/clientes como pessoas e 

compreender suas vidas em toda sua amplitude. 

Processo
s

refletem toda a criatividade, a disciplina e a estrutura 
incorporadas à administração de marketing. 

Programa
s

refletem todas as atividades da empresa direcionadas aos 
consumidores. Eles englobam os antigos 4Ps e também 

uma gama de outras atividades de marketing que podem não 
se encaixar perfeitamente à antiga visão de marketing. 

Performa
nce

envolve o leque de possíveis indicadores de resultado que 
tenham implicações financeiras e não financeiras 

(lucratividade, brand equity e customer equity) e implicações 
que transcendem a própria empresa (responsabilidade social, 

no contexto jurídico, ético e comunitário).
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Marketing Digital

Marketi
ng 

Digital

Inbound
Marketing

método para atrair, envolver e encantar pessoas a fim de 
alavancar uma empresa que oferece valor e constrói 

confiança. 04 etapas principais: atrair, converter, vender e 
encantar (fidelizar).

Copywriti
ng

“Copywriting é a arte da escrita persuasiva para influenciar
as pessoas a tomarem uma ação”. É o “processo de 

produção de textos persuasivos para ações de Marketing e 
Vendas” 

Gatilhos 
Mentais

“são palavras, argumentos ou circunstâncias, que são 
utilizados para despertar necessidades adormecidas na 

mente dos consumidores.

Leads
O lead consiste em um consumidor em potencial que, de 

alguma forma, demonstrou interesse no produto ou serviço 
da organização. 

Marketing de Relacionamento

Marketing de 
Relacionamento

estimular a lealdade dos clientes em relação à marca/empresa, 
através do contato constante com o cliente. 

não se preocupa especificamente com a venda de produtos ou 
serviços; mas sim com a construção de um relacionamento 

duradouro.

tem como objetivo construir e manter relacionamentos de longo 
prazo mutuamente satisfatórios com seus componentes-chave, 

a fim de conquistar ou manter negócios com eles.
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CRM x 
CXM

CRM (Customer 
Relationship 

Management - 
Gestão de 

Relacionamento 
com o Cliente)

estratégia de negócios voltada ao 
entendimento e antecipação das 

necessidades dos clientes atuais e 
potenciais de uma empresa. “ferramenta de marketing que fornece mais 

subsídios para os profissionais de 
comunicação ajustarem suas estratégias e 

ações, visando à lealdade dos clientes, 
quando há um grande volume de informações”. alguns autores qualificam o CRM como 

conceito, outros como estratégia e outros 
como tecnologia.

CXM (Customer 
Experience 

Management - 
Gestão da 

Experiência do 
Cliente) 

gerenciar estrategicamente toda a 
experiência de um cliente com um produto ou 

empresa 

captura e distribuição do que os clientes 
pensam sobre uma empresa, nos pontos de 

contato capturar o feedback da parte que adquire o 
produto ou serviço, para identificar 

processos no negócio que necessitem de 
melhorias e para minimizar experiências 

negativas dos clientes

CRM x CXM

Valor Percebido Pelo Cliente

Custos
Benefícios
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qualidade 
esperada

qualidade
percebida

cliente fica 
INSATISFEITO

>
(MAIOR que)

qualidade
esperada

cliente fica 
SATISFEITO

=
(igual / similar)

qualidade 
percebida

Satisfação do Cliente

qualidade
Esperada

<
(MENOR que)

qualidade 
percebida

cliente fica 
ENCANTADO / 
SATISFEITO

Canais Remotos de Vendas

Canai
s 

remot
os 

para 
venda

s

Porta a Porta e 
Por Catálogos

São os canais mais tradicionais de vendas remotas, e ainda funcionam muito bem 
para determinados nichos de mercado.

MGM (Member 
Get Member) Consiste na “indicação de clientes”. 
Televendas 

Ativo 
(Telemarketing 

Ativo)

Venda de produtos por telefone.

Call Center Opt-
in

Trata-se de um conceito remoto de vendas inovador, em que são aplicados métodos 
de marketing digital com automação de processos de venda no call center para 

aumentar o desempenho da equipe de vendas

E-commerce
Também chamado de comércio eletrônico, é um canal online utilizado pelos clientes 
para comprar, acompanhar o seu pedido e realizar transações financeiras de qualquer 

lugar.

Chat On-line Trata-se de um “programa” utilizado para atender aos clientes em tempo real. 

Google 
Adwords 

(Google Ads)

trata-se da plataforma de anúncios do Google e consiste na maior ferramenta de 
links patrocinados da internet.

E-mail 
Marketing

Consiste em enviar (através do e-mail) uma mensagem personalizada da empresa 
para o público-alvo. 

Marketplace O marketplace é uma espécie de “shopping virtual”.

Redes Sociais Atualmente, as redes sociais (como facebook e instagram) oferecem opções para 
venda de produtos e serviços.

Mobile 
commerce M-

commerce

venda de produtos e serviços realizada por meio de dispositivos móveis, 
principalmente os smartphones.
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Sustentabilidade Corporativa (Banco do Brasil)

“A sustentabilidade corporativa consiste na busca da perenidade da
organização com base em sua viabilidade econômica e na correlação
harmônica com o meio ambiente e a sociedade. Em outras palavras, a
sustentabilidade corporativa busca identificar e gerenciar riscos e
oportunidades futuras e atuais a fim de gerar valor para seus públicos
de relacionamento e rentabilidade e longevidade para empresa.”
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RE D A Ç Ã O
RE V IS Ã O  D E  VÉ S P E R A

AG E N T E  CO M E R C IA L D O  BA N C O  D O  BR A S IL

Prof. Rodolfo Gracioli
@profrodolfogracioli

Prof. Rodolfo Gracioli

@profrodolfogracioli

https://t.me/rodolfogracioli
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Universo bancário

Questões sociais

Tecnologia

Meio Ambiente

ÁREAS DO CONHECIMENTO

Como o BB cuida da saúde mental dos seus funcionários

Aqui no BB, cuidamos das pessoas com um olhar voltado para saúde e para a qualidade 
de vida de cada um dos funcionários.
E foi a partir desse olhar que foi lançado, agora em setembro, o Programa Saúde Mental.

O Programa está ancorado em cinco pilares, envolvendo diferentes ações e níveis de 
prevenção, para que possamos tratar o indivíduo como um todo, com foco na sua saúde 
integral.
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A ideia é abordar a saúde mental sob diversos aspectos, desde a tríade “atividade física +
comida de verdade + consciência plena” até consultorias especializadas em ergonomia
para todos os times, apoio psicológico para os funcionários e o desenvolvimento de
ações exclusivas pensadas para capacitar as lideranças na importância do tema.
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Bancos informam investimento de R$ 25,7 bilhões em tecnologia

 A pesquisa informa que os bancos no Brasil investiram R$ 25,7 bilhões em 
tecnologia no ano passado, um crescimento de 8% em relação a 2019.

 Os investimentos em softwares aumentaram 15% em 2020, para R$ 14,4 bilhões. 
Entres os executivos de 21 bancos consultados, 93% citam a inteligência artificial 
como prioridade de investimentos. Em sendo em segundo lugar, com 80% das 
respostas, vem a automação de processos.

 A pesquisa apontou que 10% dos investimentos em tecnologia são destinados à
cibersegurança, ligados ao crescimento escalável do setor, atendimentos às novas
regulações como Pix e open banking e trabalho remoto.

 O levantamento mostrou ainda que 60% dos funcionários das áreas internas dos
bancos estão trabalhando remotamente.
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Relatório BB – 2020

 A fim de avançarmos ainda mais na transformação digital, foram aprovados
investimentos adicionais de mais de R$ 2,3 bilhões em tecnologia até 2022,
especialmente em analytics , big data e inteligência artificial.

 Tudo isso para trazer mais proximidade, simplicidade, efetividade e conveniência
para nossos clientes. Finalizamos o ano com quase 21,2 milhões de clientes ativos
nos canais digitais, sendo que 25% deles chegaram nos últimos 12 meses.
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 Uma pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a TecBan, dona do Banco24horas, mostra que a quantidade 
de pessoas  que possuem contas em bancos digitais está próxima das que possuem contas apenas em bancos 
tradicionais, ou os grandes bancos: 42% versus 49%, respectivamente.

 No Brasil da alta inflação, 30,2 milhões de pessoas – pouco mais do que toda a população da Venezuela – sobrevivem 
com até um salário mínimo. Nunca tantos estiveram nessa condição. A quantidade de brasileiros que consegue uma 
renda mensal de até R$ 1,1 mil, obtida a partir do trabalho, atingiu um patamar recorde.

Lançado em janeiro de 2021, o relatório Global Impact at Scale: Corporate Action on ESG Issues and Social Investments 
2020 traz informações do impacto das informações ASG sobre o mundo corporativo. 

 85% das empresas apontaram o aumento de investimentos em aspectos ambientais em 2020. 

 Já 65% delas indicaram que houve acréscimo nos orçamentos dos temas sociais. 

 72% das empresas fizeram mais relatórios ASG em 2020. 

 59% das empresas previram que a responsabilidade pela estratégia ASG passará para a alta liderança nos próximos 
dois anos. 

 7 em cada dez empresas estão integrando métricas ASG a indicadores de desempenho e à remuneração de seus 
funcionários.
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Empreendedorismo
Infodemia
Nomofobia
E-commerce
Endividamento de famílias
Meritocracia
Responsabilidade social
Diversidade
Criptomoedas
Desenvolvimento sustentável
Educação financeira
Tecnologia bancária
Inclusão e acessibilidade
Home office
ASG
Bancarização
Cibersegurança

Palavras de destaque

Minimalismo
Narcisismo
Individualismo
Competitividade
Sociedade do cansaço
Ditadura da beleza
Bolhas sociais
Consumo exacerbado
Invisibilidade social
Empatia
Solidariedade
Pós-verdade
Necropolítica
Saúde mental

Palavras de destaque
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OBRIGADO
Prof. Rodolfo Gracioli

BANCO DE DADOS

RE V IS Ã O  R Á P ID A  D E  TO D A  A  PA R T E  D E  B A N C O  D E  
DADOS

Prof. Raphael Lacerda

@estrategiaconcursosti
@lacerdaphjobs @estrategiaconcursosti
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operações

Prof. Raphael Lacerda
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https://www.guru99.com/d
ata-mining-
tutorial.html#11
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https://fia.com.br/blog/data-mining/

Prof. Raphael Lacerda
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Prof. Raphael Lacerda

Map and Reduce
https://developerzen.com/introduction-to-mapreduce-for-net-
developers-1030e070698a
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Prof. Raphael Lacerda

como armazenar?

https://www.grazitti.com/blog/data-lake-vs-data-warehouse-which-one-should-you-go-for/
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NoSQL

https://micreiros.com/tipos-de-bancos-de-dados-nosql/

NoSQL

https://micreiros.com/tipos-de-bancos-de-dados-nosql/
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Teorema
CAP

https://micreiros.com/tipos-de-bancos-de-dados-nosql/

CRUD! https://docs.mongodb.com/manual/
reference/method/db.collection.ins
ertMany/#mongodb-method-
db.collection.insertMany
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CRUD! https://docs.mongodb.com/manual/
reference/method/db.collection.ins
ertMany/#mongodb-method-
db.collection.insertMany

Cheat Sheet

https://www.mongodb.com/developer/quickstart/cheat-sheet/
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Questões
“DW, mining, NoSQL, Mongo, big data.”

A QUESTÃO
É DE
BANCO DE
DADOS
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MAS É 
CE S G R A N R IO !

As ferramentas de Exploração identificadas como Ferramenta 1 e Ferramenta 2 na
imagem, dentro do contexto a que se aplicam, são, dentre outras,
A Staging Area e Data Mining.
B OLAP e Data Mining.
C Snowflake e Staging Area.
D OLAP e Near Line Storage.
E Near Line Storage e Star Schema.

SANASA/2019
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Cesgranrio/2018

Cesgranrio/2018
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Nesse caso, qual o modelo multidimensional adotado?
A Estrela, com a aplicação da 3ª forma normal em tabelas de dimensão de primeiro 
nível, eleitas por um critério de desempenho.
B Estrela, com uma tabela de fatos central e tabelas de relacionamento ligadas a ela, 
mesmo que indiretamente.
C Estrela, pela conjugação da dimensão “Tempo” com as demais dimensões, que a 
princípio deveriam ser modeladas em separado.
D Floco de neve, especializando tabelas de dimensão por decomposição hierárquica.
E Floco de neve, otimizando o desempenho do acesso aos dados pela decomposição 
de dimensões indexadas.

CESGRANRIO/2018

Que tipo de modelo dimensional é apresentado nessa imagem?

A Normalizado 3FN.

B Floco de neve.

C Boyce Codd.

D Holístico.

E Estrela.

CESGRANRIO/2018
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Um desenvolvedor recebeu um conjunto de dados representando o perfil de um grupo de clientes, 
sem nenhuma informação do tipo de cada cliente, onde cada um era representado por um conjunto 
fixo de atributos, alguns contínuos, outros discretos. Exemplos desses atributos são: idade, salário e 
estado civil. Foi pedido a esse desenvolvedor que, segundo a similaridade entre os clientes, dividisse os 
clientes em grupos, sendo que clientes parecidos deviam ficar no mesmo grupo. Não havia nenhuma 
informação que pudesse ajudar a verificar se esses grupos estariam corretos ou não nos dados 
disponíveis para o desenvolvedor.
Esse é um problema de data mining conhecido, cuja solução mais adequada é um algoritmo
A de regressão
B não supervisionado
C por reforço
D semissupervisionado
E supervisionado

CESGRANRIO/2018

A principal definição de Big Data parte de três características, conhecidas como 3 V do Big Data, a 
saber: velocidade, variedade e volume.
O termo velocidade refere-se, principalmente, à

A necessidade das aplicações de gerar respostas rapidamente, a partir de grandes massas de dados.
B existência de um alto fluxo de dados na entrada.
C necessidade de gerar aplicações rapidamente, em função da demanda do negócio.
D importância da facilidade de manipular cubos de visualização de dados, rapidamente.
E rapidez com que os dados se tornam inválidos com o tempo.

CESGRANRIO/2018
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Para uma empresa que necessite implantar uma base de dados 
altamente escalável, com grande desempenho e cujo esquema de dados 
seja flexível, de modo que suporte constantes mudanças de campos e 
valores armazenados, a melhor opção é uma base de dados NoSQL.

CESPE/SLU-DF/2019

No POSTGRES SQL, assim como no MYSQL, o comando revoke pode ser 
emitido apenas pelo usuário que tenha emitido os comandos grant 
correspondentes.

CESPE/MPE-PI/2012
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Qual o nome do diretório ou pasta onde o Postgres mantém os arquivos 
WAL (Write Ahead Log) por padrão ou default?
A
xlog
B
wal_log
C
pg_wal_log
D
pg_xlog
E
pg_wal

FEPESE/CIASC/2017

Devido à escalabilidade esperada para os bancos de dados NOSQL, a 
implementação desses bancos utiliza modelos de armazenamento de 
dados totalmente distintos dos utilizados em sistemas relacionais.

TJ-SE/2014
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Uma coleção e um documento, no MongoDB, são equivalentes à tabela 
e à linha, no Modelo Relacional de Dados.

Cespe/Serpro/2021

Mobile
Revisão rápida de toda a parte mobile

Prof. Raphael Lacerda

@estrategiaconcursosti
@lacerdaphjobs @estrategiaconcursosti
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Híbridas
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Por que nativo então?

Native is still the preferred approach for 
many mobile developers. And there are 
some good reasons for that. 

Performance

https://www.caeaccess.com/archiv
es/volume7/number16/ajayi-2018-
cae-652701.pdf
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https://www.caeaccess.com/archiv
es/volume7/number16/ajayi-2018-
cae-652701.pdf

várias formas

https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-020-09827-6
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classificação generalizada

https://www.icicletech.com/blog/react-native-flutter-ionic-xamarin-
nativescript

Prof. Raphael Lacerda

O que são?
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React x React Native

Main Features
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React
It's V in MVC

Flux
is
the
MVC

https://www.javatpoint.com/react-flux-vs-mvc
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Dom

Virtual DOM

Shadow DOM

https://www.treinaweb.com.br/blog/
o-que-e-dom-virtual-dom-e-
shadow-dom

https://reactnative.dev/docs/tutorial
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Bridge

Prof. Raphael Lacerda

Bridge

https://stackoverflow.com/questions/62049952/why-does-
react-native-use-a-batched-communication-bridge-between-
native-module
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⇒ onChangeText

⇒ onSubmitEditing

<Text>

⇒ Customização a partir de parâmetros recebidos do pai

Props
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⇒ component’s personal data storage.

State

⇒ Introduzido a partir do React Native 0.59

⇒  future-facing way to write your React components,

Hooks
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⇒ A higher-order component (HOC) is an advanced technique in React for
reusing component logic.

⇒ Função que recebe component e retorna outro component

⇒ Component transforma props em UI || HOC transorma Component em
outro Component

⇒ Third party libs

Higher-Order 
Components

⇒ Conjunto de ferramentas para facilitar a construção e uso de projetos 
React Native

⇒ Por padrão, não são usados components nativos → EJECT option

Expo Cli
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1 - Using the Platform module.

2 - Using platform-specific file extensions.

@platform → componentes para plataformas específicas

Como separar o código?

SetUp
There are two ways to write a native module for your React Native application:

Directly within your React Native application’s iOS/Android projects

As a NPM package that can be installed as a dependency by your/other React Native applications
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android/app/src/main/java/com/your-app-name/CalendarModule.java

Camada React
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Camada React
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Prof. Raphael Lacerda
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Questões
“Android, iOS, React Native.”

O React é uma biblioteca JavaScript de código aberto e, atualmente, é 
uma das ferramentas mais populares entre os desenvolvedores web. 
São características do React ser uma biblioteca
A declarativa, que não gerencia seu próprio virtual DOM e não permite 
a criação de aplicativos móveis.
B imperativa, que não gerencia seu próprio virtual DOM e não dá 
suporte a componentes reutilizáveis.
C declarativa, que gerencia seu próprio virtual DOM e permite a criação 
de aplicativos móveis.
D imperativa, que gerencia seu próprio virtual DOM e dá suporte a 
componentes reutilizáveis.

TJ-RN/2020
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React Native utiliza componentes nativos em vez de componentes da 
Web como blocos de construção, existindo dois tipos de dados que 
controlam um componente: state, definido pelo pai e fixado durante 
todo o tempo de vida de um componente; e props, utilizado para os 
dados que irão mudar.

Cespe/SLU-DF/2019

I. aplicativos híbridos contam com linguagens de web e usam 
frameworks para serem convertidos em um app instalável nos 
aparelhos.
II. uma aplicação desenvolvida para Android consegue rodar 
nativamente no iOS.
III. o desenvolvimento de um aplicativo nativo permite otimizar o 
código, por tratar diretamente com as bibliotecas do aparelho.

IBFC/2019
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Um APP que for desenvolvido de forma híbrida, para funcionar no IOS e 
Android, além de agilizar e baratear o processo de desenvolvimento, 
também
A será mais leve que o normal, pois possuirá menos código trafegando 
pela web.
B será uma aplicação web convertida para rodar nas referidas 
plataformas.
C será compilado de forma nativa no IOS e depois no Android.
D acessará todas as bibliotecas nativas dos dispositivos.
E será dependente das atualizações do sistema operacional

FCC/TRE-PR/2017

Compreender o ciclo de vida das views das aplicações é extremamente 
importante, sobretudo quando falamos de aplicações para dispositivos 
móveis. Sobre o ciclo de vida das aplicações iOS com Swift, assinale a 
alternativa que apresenta um método que é chamado toda vez que uma 
visão vai aparecer na tela, podendo ser chamado mais de uma vez, e é 
muito usado para acionar quaisquer operações que precisem ocorrer 
antes que a ViewController seja apresentada na tela, como atualizar os 
dados do usuário.

A viewDidLoad() B viewDidAppear() C viewWillAppear() D 
viewWillLoad()
E viewRestart()

AOCP/2019
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Ciclo
de
Vida

Com o swift no desenvolvimento para iOS, a Apple adotou novas 
características e capacidades para a linguagem de programação, como o 
uso de protocolos. Estes trabalham de uma maneira que visa estender a 
funcionalidade de uma classe ou estrutura existente. Um protocolo 
pode ser pensado como um escopo ou interface que define um 
conjunto de propriedades e métodos. Um dos protocolos mais 
utilizados nessa linguagem de programação é o que tem a capacidade 
de determinar quando dois objetos são iguais e, com extensões 
condicionais a esse protocolo, é possível fornecer funcionalidade 
específica para tipos específicos de objetos em conformidade com um 
protocolo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome 
desse protocolo.

AOCP/2019
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A Equatable.
B CollectionType.
C ViewController.
D NSCoding.
E MyDelegate.

AOCP/2019

Você está desenvolvendo um aplicando iOS usando Swift, que é uma agenda de controle de 
tarefas do funcionário do departamento de Tecnologia da Informação que presta o serviço de 
manutenção e suporte para os usuários da corporação. Nesse momento do desenvolvimento, 
é preciso fornecer uma maneira para nosso usuário sair da listagem de tarefas e ir para a tela 
de nova tarefa, ou seja, é necessário trabalhar com a navegação entre telas, pois o usuário 
precisa navegar entre a tela de listagem e a de nova tarefa, tanto a ida quanto a volta. Para 
isso, é necessário ter uma barra de navegação. Assinale a alternativa que apresenta o que 
você deve utilizar para implementar essa ação.
A NavController B Navigation Jetpacks C Navigation Component
D Navigation Controller E Routing Navigation

AOCP/2019
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Structures and classes

https://docs.swift.org/swift-
book/LanguageGuide/ClassesAnd
Structures.html

Define properties to store values

Define methods to provide functionality

Define subscripts to provide access to their values using subscript syntax

Define initializers to set up their initial state

Be extended to expand their functionality beyond a default implementation

Conform to protocols to provide standard functionality of a certain kind
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Structures and classes

https://docs.swift.org/swift-
book/LanguageGuide/ClassesAnd
Structures.html

Classes have additional capabilities that structures don’t have:

Inheritance enables one class to inherit the characteristics of another.

Type casting enables you to check and interpret the type of a class instance at runtime.

Deinitializers enable an instance of a class to free up any resources it has assigned.

Reference counting allows more than one reference to a class instance.

No sistema operacional Android, os aplicativos não podem interagir entre si e têm acesso 
limitado ao sistema operacional, ou seja, o aplicativo X que tentar fazer algo malicioso, como 
ler os dados do aplicativo Y, será impedido de fazê-lo. Com exceção de uma pequena 
quantidade de código do sistema operacional Android, todo o código acima do kernel do Linux 
é restrito a application sandbox.

Cespe/PCDF/Agente/2021
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Considerando os aspectos básicos de um projeto Android, assinale a alternativa correta.
A Activities representam um conjunto compartilhado de dados.
B Broadcast Receivers são componentes que respondem a anúncios de transmissão por todo 
sistema.
C Um objeto intent explícito declara uma ação geral que permite que outro aplicativo o 
processe.
D Content Providers representam uma tela com uma interface de usuário.
E Um objeto intent implícito é usado para iniciar um componente do próprio aplicativo

AOCP/2020
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Ao referir-se ao Android, é necessário mencionar o Activity e seu ciclo de vida. A Activity é um
componente de aplicação com um ciclo de vida específico. Quando o usuário acessa a
aplicação, navega pelas opções e sai ou retorna para a mesma, as atividades que a compõem
passam por uma série de estados do ciclo de vida. Entender como ele funciona é importante
para preparar a aplicação para lidar com situações que podem interferir na sua execução.
Assinale a alternativa correta a respeito dos ciclos de vida da Activity em Android.
A onRestart() é quando uma Activity que estava em background volta a ter foco.
B onResume() é a primeira função a ser invocada quando a Activity perde o foco.
C onStop() é a última função a ser executada, ou seja, não pode mais ser relançada
D onDestroy() só é chamada quando a Activity fica completamente encoberta por outra
Activity
E onStart() só é chamada quando a Activity não estava mais visível e volta a ter o foco.

AOCP/2020

De acordo com a programação de dispositivos móveis para android, uma estrutura bastante 
importante é denominada de Intent. Com base nisso, qual definição se aplica ao conceito de 
um Intent?
A É um componente responsável por apresentar as telas para os usuários da aplicação.
B É um objeto responsável pelo repasse de informações para os principais componentes da 
API do Android.
C É um tipo de estrutura para armazenamento que utiliza um valor indicado principalmente 
por configurações.
D É um banco de dados privado que é utilizado pela memória do telefone ao qual o aplicativo 
está instalado.
E É um banco de dados simples, que devido à sua estrutura consome poucos recursos e por 
isso é comumente utilizado em dispositivos embarcados

AOCP/2018
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INFORMÁTICA
Prof. Rani Passos

1. Renata está utilizando o Editor de texto Word para reescrever um ofício que já 
estava salvo em seu computador. Após concluir, ela selecionou as palavras REITOR 
UNIPAMPA e executou os seguintes comandos de teclado: Ctrl+N, Ctrl+S e Ctrl+B. 
Sabendo disso, é correto afirmar que:
a) Todo o arquivo será selecionado, copiado e salvo.
b) As palavras selecionadas ficarão em negrito, sublinhadas, e o arquivo será salvo.
c) As palavras selecionadas ficarão em itálico, sublinhadas e tachadas.
d) Será removida a formatação das duas palavras, elas serão copiadas e, após, 
sublinhadas.
e) Será aberto um novo documento, apresentará a tela de salvar e será adicionado 
negrito.

EDITOR DE TEXTO WORD
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EDITOR DE TEXTO WORD

2. Em relação ao MS-Word 2013, arquivos em formato 
a) docx podem apenas ser salvos em PDF, mas não podem ser visualizados 
dentro do MS-Word 2013. 
b) PDF podem ser visualizados, editados e salvos em docx ou PDF. 
c) PDF podem ser visualizados e editados, mas salvos apenas em docx. 
d) PDF podem apenas ser visualizados dentro do MS-Word 2013. 
e) PDF exigem a aquisição e instalação da Microsoft para serem suportados.

EDITOR DE TEXTO WORD



25 /09 /2021

3

3. Observe o ícone a seguir.

O botão Mostrar/Ocultar, usualmente exibido na guia “Página inicial” no MS 
Word e identificado por meio desse ícone, permite que sejam mostrados(as) 
ou ocultados(as)
a) as alterações efetuadas no texto.
b) as marcas de parágrafos.
c) os comentários.
d) os nomes dos estilos empregados.
e) exibe apenas as palavras em Itálico e Negrito

EDITOR DE TEXTO WORD

1. Em uma planilha do Excel estão preenchidas as células da coluna B 
da célula B2 até a célula B8, na qual estão contidas notas de sete alunos, 
assinale a opção que apresenta a fórmula correta para se calcular a média 
dessas notas, apresentada na célula B9 da planilha.
a) =MÉDIA(B2:B8)
b) =MÉDIA(B2∑B8)
c) =MÉDIA(B2,B8)
d) =MÉDIA(B2;B8)
e) =MÉDIA(∑B2:∑B8)

EDITOR DE PLANILHA EXCEL
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2. Considere que na célula B5 seja inserida a expressão 
=CONT.NÚM(A1:A5). O resultado obtido na célula B5 será:

a) 4.
b) 18. 
c) 5.
d) 10. 
e) 2.

EDITOR DE PLANILHA EXCEL

3. No Microsoft Excel, a utilização da fórmula =MÁXIMO(P5:P10), retorna:
a) o valor da célula P10, em qualquer caso;
b) o resultado da divisão do conteúdo da célula P5 pelo conteúdo da célula P10;
c) o maior valor da coluna P;
d) o resultado de P vezes 5 dividido por P vezes 10;
e) o valor máximo das células P5, P6, P7, P8, P9 e P10.

EDITOR DE PLANILHA EXCEL
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4. A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada por meio do 
MS-Excel, em sua configuração padrão.
Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula C5, 
após esta ser preenchida com a fórmula =B4+SE(B1*B2>10;A3;C1)
a) 10
b) 6
c) 4
d) 3
e) erro de função

EDITOR DE PLANILHA EXCEL

1. No Google Chrome, a execução do atalho de teclado Ctrl+F4 tem 
por significado: 
a) mostrar favoritos 
b) limpar histórico
c) fechar a guia aberta no browser
d) abrir janela de configurações
e) sempre fechará o programa

NAVEGADOR DE INTERNET
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NAVEGADOR DE INTERNET

2. A combinação de teclas Ctrl+D, aplicada nos navegadores Internet 
Explorer ou Mozilla Firefox, é um atalho para
a) direcionar o site para a página inicial.
b) exibir busca de palavras no site por meio de uma caixa de texto no canto 
inferior da tela.
c) exibir histórico de navegação, ou seja, lista dos sites que já foram 
acessados anteriormente.
d) inserir o site no menu Favoritos, o qual consiste em uma lista de sites 
preferidos armazenada manualmente pelo usuário.
e) dimensionar a resolução da tela do navegador.

NAVEGADOR DE INTERNET
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3. No browser Firefox Mozilla, a execução do atalho de teclado Ctrl + F 
tem por significado:
a) adicionar favorito. 
b) monitorar andamento de download.
c) configurar site corrente como página inicial.
d) acessar tela de help/ajuda do browser.
e) localizar palavra no site corrente.

NAVEGADOR DE INTERNET

3. No browser Firefox Mozilla, a execução do atalho de teclado Ctrl + F 
tem por significado:
a) adicionar favorito. 
b) monitorar andamento de download.
c) configurar site corrente como página inicial.
d) acessar tela de help/ajuda do browser.
e) localizar palavra no site corrente.

NAVEGADOR DE INTERNET
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1. No MS Windows 10 foi introduzido um componente para tratar de 
reconhecimento facial, de íris e de digitais na autenticação e acesso à 
máquina. O nome desse componente é:
a) Windows Hello.
b) Windows Defender.
c) BitLooker.
d) Skydrive.
e) Thunderbird.

WINDOWS 10

2. Um técnico utilizando um computador com o sistema operacional 
Windows 10, em sua configuração padrão para a língua portuguesa, seleciona 
o botão Visão de Tarefas, presente na Barra de Tarefas. Esse botão
a) amplia o texto e imagens da tela, facilitando a sua visualização.
b) apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do 
computador pelas tarefas (CPU, memória, rede etc.).
c) apresenta uma tabela com todas as tarefas que o sistema operacional pode 
executar.
d) exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no 
momento.
e) permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento.

WINDOWS 10
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3. No Explorador de arquivos do Windows 10, em português, Ana 
clicou com o botão direito do mouse sobre a identificação de unidade de pen 
drive conectada no computador e selecionou as opções Novo > Pasta, para 
criar uma nova pasta onde pretende guardar seus documentos. O nome 
desta pasta poderá ser:
a) 08-12-2018
b) 08/12/2018
c) Dia8_12:20
d) <08_12_2018>
e) 08\12\2018

WINDOWS 10

3. No Explorador de arquivos do Windows 10, em português, Ana 
clicou com o botão direito do mouse sobre a identificação de unidade de pen 
drive conectada no computador e selecionou as opções Novo > Pasta, para 
criar uma nova pasta onde pretende guardar seus documentos. O nome 
desta pasta poderá ser:
a) 08-12-2018
b) 08/12/2018
c) Dia8_12:20
d) <08_12_2018>
e) 08\12\2018

WINDOWS 10
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1. Assinale a alternativa que apresenta o comando para criar uma pasta com 
nome meus trabalhos no sistema operacional UBUNTU versão 14.
A) md meus trabalhos
B) md \meus trabalhos
C) mkdir –p /meus/trabalhos
D) mkdir meus trabalhos
E) mkdir “meus trabalhos”

LINUX

2. Sobre estrutura de diretório do Linux, assinale a alternativa correta.
A) /etc - Contém os arquivos que virtualizam todos os dispositivos de 
entrada/saída.
B) /dev - Contém os arquivos de configuração específicos da máquina.
C) /Bin - Contém as bibliotecas compartilhadas necessárias aos programas e 
aos módulos de kernel.
D) /mnt - Contém os arquivos para a área de swap.
E) /var - Contém logs, filas de impressão e outros arquivos alterados 
dinamicamente pelo sistema.

LINUX
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3. Efetuar operações complexas em linha de comando é um dos pontos 
fortes do Sistema Operacional Linux. Assim, em Linux, qual é o comando que 
apaga toda a árvore de diretórios, bem como todos os arquivos de um 
diretório especificado?
A) remove –rf diretorio
B) deltree –rf diretorio
C) delete –rf diretorio.
D) rm –rf diretorio
E) mv –rf diretório

LINUX

4. Na Plataforma Linux, o pacote utilizado para a interoperabilidade entre 
Linux Server e clientes baseados em Windows é o:
A) WINE.
B) VMWARE.
C) SAMBA.
D) KDE.
E) XWNDOWS.

LINUX
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LINUX
DIRETÓRIO FUNÇÃO

/ Diretório Raiz do Linux que equivalente ao C: do Windows
/etc Contém os arquivos de configurações do sistema (registros)
/root Armazena pastas e arquivos pessoais do superusuário

/home Armazena pastas e arquivos pessoais dos usuários comuns
/bin Armazena os executáveis (binário) dos comandos básicos
/sbin Armazena os executáveis (binário) dos superusuários
/boot Contém arquivos utilizados durante o boot e do Kernel
/dev Contém arquivos dos dispositivos modem, mouse, teclado...
/tmp Arquivos temporários utilizados pelo SO
/lib Bibliotecas compartilhadas necessárias pelos programas do sistema

/var Arquivos de dados variáveis (logs)

LINUX
COMANDO EXECUÇÃO

ls Lista todos os arquivos do diretório
jobs Lista os processos parados ou em segundo plano
top Lista os processos que mais estão usando a CPU (processador)
rm Remove um arquivo ou diretório

rmdir Apaga apenas o diretório
mkdir Cria um novo diretório

mv Move ou renomeia arquivos ou diretórios
cp Copia arquivos e diretórios
cd Acessa uma determinada pasta (diretório)

chmod Muda a proteção de um arquivo ou diretório (privilégios de acesso)
cat Abre um arquivo

clock Define a hora do processador
passwd Mudar a password (senha) do usuário logado

sudo Executa um comando usando os privilégios de superusuário
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1. Para proteger a comunicação em uma organização que possui várias redes 
internas de computadores interligadas entre si e também à Internet contra 
ações maliciosas no tráfego dos dados, o mecanismo a ser utilizado é o
A) registro de logs.
B) antispam
C) firewall
D) antispyware
E) controlador de domínio.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. Sobre o significado dos termos Internet e Intranet, considere as 
afirmativas a seguir.
I. São sinônimos em qualquer contexto, tanto tecnológico como de utilização.
II. A Intranet não pode ser acessada remotamente via Internet sem 
autenticação.
III. A Intranet é usualmente empregada em ambientes corporativos, com 
acesso limitado.
Está correto somente o que se afirma em:
A) I;
B) II;
C) III;
D) I e II;
E) II e III.

REDES DE COMPUTADORES
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1. Considere a seguinte sequência de eventos, ordenada cronologicamente.
I. Usuário A envia um e-mail colocando o usuário B no campo “Para”, o 
usuário C no campo “Cc” e o usuário D no campo “Cco”;
II. O usuário B, ao receber o e-mail, utiliza a opção de “responder para 
todos” e acrescenta o usuário E no campo “Para”.
Assinale a opção que indica os usuários que receberam o e-mail enviado por 
B.
A) A, somente.
B) A e E, somente.
C) A, C e E, somente.
D) A, D e E, somente.
E) A, C, D e E, somente.

CORREIO ELETRÔNICO

OBRIGADO
Prof. Rani Passos
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