


APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso do Banese 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 Banese (Cargo: Técnico Bancário I). Serão 10 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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Ética

Prof. Thállius Moraes
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ÉTICA MORAL

1) (CESPE) A tradição é um dos elementos que formam a moral de uma sociedade.

2) (CESPE) Os valores éticos possuem origem na natureza e são independentes da cultura social.

3) (CESPE) Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo.
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4) (CESPE) As ações éticas são aquelas realizadas racionalmente pelo ser humano em busca do
bem, à luz de princípios morais, e que podem enunciar normas do dever ser de determinados
grupos sociais em seus diferentes contextos, para atingir fins morais.

5) (CESPE) Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios éticos não podem ser
utilizados como instrumento de interpretação da CF e das leis.

6) (CESPE) Os princípios éticos são diretivas de ação que atendem e exteriorizam valores éticos
que podem servir, inclusive, de norte interpretativo de leis e Constituições.

7) (CESPE) Enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se volta ao
seu estudo teórico, razão pela qual esta foi alçada a princípio constitucional da administração
pública.

8) (CESPE) Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados
sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão.

9) (CESPE) A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres humanos, a natureza
e os animais intervêm no mundo ao seu redor.
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10) (CESPE) A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.

11) (CESPE) Os valores éticos são volitivos e escolhidos por cada indivíduo de determinada
sociedade.

12) (CESPE) Os valores éticos de determinada sociedade são independentes da tradição.

OBRIGADO
Prof. Thállius Moraes
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Código de Ética e Direitos 
Humanos 

Prof. Lilian Novakoski

Código de Ética BANESE
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Nas Relações com os Clientes
I - Zelar pelos interesses dos clientes, de forma a preservar os ativos por estes confiados,

proporcionando um sistema de serviços e informações precisas e verdadeiras;
II - Não usar de artifícios enganosos para prejudicar os direitos, a rentabilidade dos ativos
depositados no Banco ou outros interesses dos clientes;
III - Respeitar a legislação que trata do sigilo bancário, preservando informações de

caráter confidencial exclusivamente no ambiente da empresa;
IV - Atender aos clientes com cortesia e eficácia, dando-lhes informações claras, precisas
e transparentes;
V - Dar resposta às solicitações dos clientes, mesmo que negativas, de forma adequada e
no prazo esperado;
VI - Oferecer tratamento igualitário desprovido de interesses particulares ou sentimento

pessoal; VII - Respeitar os Códigos de Defesa do Consumidor;
VIII- Atuar preventivamente para impedir a efetivação de operações relacionadas com os

crimes de ilícitos financeiros.

Código de Ética BANESE

Nas Relações no Ambiente de Trabalho
I. Manter um relacionamento cordial e respeitoso pautado na lealdade, na confiança, no

espírito de equipe e em princípios de conduta compatível com os valores da
Instituição;

II. Seguir os padrões de proteção da saúde e segurança no ambiente de trabalho;
III. Reprovar atitudes que representem preconceito ou discriminação de raça, sexo, cor,

idade, incapacidade física, classe social ou religião e de agressões que possam se
constituir em assédio moral;

IV. Respeitar a individualidade e a diversidade de cada um;
V. Defender os interesses da Instituição, zelar pela sua imagem e comprometer-se com

os seus objetivos;
VI. Zelar pela transparência nas relações de trabalho.

Código de Ética BANESE
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Das Práticas e Condutas Inaceitáveis Particularmente, são inaceitáveis as seguintes
práticas ou condutas:
I. Manipulação de taxas, índices, tarifas ou informações privilegiadas para favorecimento

pessoal;
II. Utilização do cargo para a prática de violência, abuso de poder ou assédio sexual e

moral;
III. Incitação à perturbação da harmonia no ambiente de trabalho;
IV. Falsificação de documentos, registros ou informações;
V. Divulgação de informações protegidas pelo sigilo bancário;
VI. Retenção de processos ou documentos do Banco como propriedade particular;
VII. Reprodução, com o objetivo de venda, posse ou cessão de softwares ou banco de

dados de propriedade da Instituição;
VIII. Utilização, para fins particulares ou para repasse a terceiros, de tecnologias,

metodologias, know-how ou outras informações de propriedade da Empresa ou por
ela desenvolvidas ou obtidas;

IX. Navegação em sites cujo conteúdo não agregue valor educacional ou não tenha
correlação com as atividades da empresa;

Código de Ética BANESE

X. Utilização do correio eletrônico para transmissão de mensagens que não se enquadrem
na política definida pela empresa (Ex.: correntes, mensagens de conteúdo pornográfico e
outros da mesma natureza);
XI. Elaboração de estudos, projetos ou prestação de assistência técnica a clientes para
fins de obtenção de crédito no Banco, por parte de funcionários;
XII. Propaganda política alusiva a candidatos ou partidos no ambiente interno da
Instituição;
XIII. Solicitação, a pessoas alheias ao corpo administrativo do Banco, para mediação de

promoções, ascensão a cargos/funções ou outros benefícios em seu favor ou de
familiares;
XIV. Utilização do cargo, função ou informações para requerer favores ou benefícios

pessoais, prêmios, propinas, comissões ou vantagens de qualquer natureza;
XV. Aceitação ou oferecimento direto ou indireto de favores ou presentes de caráter

pessoal, que resultem de relacionamento com o Banco e que possam influenciar decisões,
facilitar negócios ou beneficiar terceiros;
XVI. Representação do Banco sem a expressa autorização do representante legal;
XVII. Comentários ou críticas relacionados a colegas ou superiores que denigram a sua
imagem pessoal;
XVIII. Divulgação de informações confidenciais da empresa;

Código de Ética BANESE
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XIX. Retenção de documentos, cheques, cartões magnéticos e senhas de clientes;
XX. Uso de recursos ou equipamentos da Instituição para fins particulares sem a devida

autorização;
XXI. Concessão de empréstimos a parentes e consangüíneos em linha reta colateral até o
2º grau; XXII. Inobservância das políticas e normativos internos estabelecidos pelo Banco;
XXIII. Representação de fornecedores ou clientes do Banco, como procurador ou
mandatário, nas relações de negócios;
XXIV. Colaboração em operações que tenham como objetivo a conversão de ativos ilícitos
em ativos lícitos (lavagem de dinheiro);
XXV. Omissão na comunicação às instâncias superiores, de tentativas ou efetivação de
operações que tenham como fim a conversão de ativos ilícitos em ativos lícitos;
XXVI. Atuação ativa em operações de conversão de ativos ilícitos em ativos lícitos, tanto
como autor quanto como co-autor;
XXVII. Emissão de Cheques sem Fundos e adotar práticas de jogo de cheques;
XXVIII. Comercialização de produtos de qualquer natureza, nas dependências internas do
banco;

Código de Ética BANESE

XXIX. Acesso remoto a computadores para obter informações não autorizadas pelo
proprietário da informação;
XXX. Apropriação e utilização de senhas pessoais de colegas; XXXI. Assumir

responsabilidades como avalista ou fiador de clientes;
XXXII. Toda prática de condutas inaceitáveis acima previstas é passível de restrições
disciplinares.

Código de Ética BANESE
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Código de Ética BANESE

Objetivos: Geral Enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres a 
partir de uma perspectiva de gênero e de uma visão integral deste fenômeno. 
Específicos: 
• Reduzir os índices de violência contra as mulheres. 
• Promover uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes 

igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às diversidades de gênero e 
de valorização da paz. 

• Garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência 
considerando as questões raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual, 
de deficiência e de inserção social, econômica e regional. 

• Proporcionar às mulheres em situação de violência um atendimento 
humanizado e qualificado nos serviços especializados e na Rede de 
Atendimento.

Politica Enfrentamento Violencia
contra mulher 
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Conforme previsão legal,é obrigatório,nos estabelecimentos de ensino fundamental e
médio, públicos e privados, o estudo de história geral da África e de história da população
negra no Brasil.

CESPE/2013/PC BA

De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, o fato de um empregado de
estabelecimento comercial privado recusar atendimento a um cliente tão somente em
razão de este ser negro amolda-se a desigualdade racial e não a discriminação racial, pois
caracteriza-se uma situação injustificada de acesso a serviço privado em virtude de raça
ou origem étnica.

CESPE/2014/Câmara dos Deputados
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O Estatuto da Igualdade Racial compreende um conjunto de direitos da 
população negra e propõe mecanismos de construção de políticas para a 
promoção da igualdade racial, entre eles a obrigatoriedade de se instituírem 
ouvidorias permanentes para aprimorar o desenvolvimento dos direitos e das 
políticas elencados no texto legal.

CESPE/2018/MPU

OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski
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Revisão de Véspera
Conhecimentos Bancários

Prof. Amanda Aires

A respeito do Banco Central do Brasil e das instituições públicas federais, julgue o
item subsecutivo.

É competência privativa do Banco Central do Brasil autorizar as instituições
financeiras a alienar ou, de alguma outra forma, transferir o seu controle acionário.

CEBRASPE (CESPE) - AB (BNB)/BNB/2018
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A respeito do Banco Central do Brasil e das instituições públicas federais, julgue o
item subsecutivo.

É competência privativa do Banco Central do Brasil autorizar as instituições
financeiras a alienar ou, de alguma outra forma, transferir o seu controle acionário.

CEBRASPE (CESPE) - AB (BNB)/BNB/2018

Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades, 
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

Um dos grandes desafios das instituições bancárias que tentam se enquadrar cada 
vez mais no ambiente online é levar para o mundo digital um público avesso à 
tecnologia.
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Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

Um dos grandes desafios das instituições bancárias que tentam se enquadrar cada
vez mais no ambiente online é levar para o mundo digital um público avesso à
tecnologia.

Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

Um dos grandes desafios das instituições bancárias que tentam se enquadrar cada
vez mais no ambiente online é levar para o mundo digital um público avesso à
tecnologia.



10/09/2021

A respeito das competências e atribuições do Conselho Monetário Nacional (CMN),
do Banco Central do Brasil (BCB), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), julgue o próximo item.

Ao CMN compete definir a política a ser observada na organização e no
funcionamento do mercado de valores mobiliários.

CEBRASPE (CESPE) – FUNPRESP / 2016

A respeito das competências e atribuições do Conselho Monetário Nacional (CMN),
do Banco Central do Brasil (BCB), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e da
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), julgue o próximo item.

Ao CMN compete definir a política a ser observada na organização e no
funcionamento do mercado de valores mobiliários.

CEBRASPE (CESPE) – FUNPRESP / 2016
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A respeito do Banco Central do Brasil e das instituições públicas federais, julgue o
item subsecutivo.

É competência privativa do Banco Central do Brasil autorizar as instituições
financeiras a alienar ou, de alguma outra forma, transferir o seu controle acionário.

CEBRASPE (CESPE) - AB (BNB)/BNB/2018

Com a Lei n.º 12.865/2013, novas competências foram conferidas ao Banco Central
do Brasil: disciplinar os arranjos de pagamento e estabelecer medidas que promovam
a competição e a inclusão financeira no processo de prestação de serviços de
pagamento, bem como zelar pela eficiência, pela solidez e pelo regular
funcionamento desses arranjos de pagamento, assim como das instituições de
pagamento. Considerando essas novas competências do Banco Central, julgue o
seguinte item.

A permissão para que usuários finais de determinado arranjo usem uma única conta
de depósitos à vista ou de pagamento para efetuarem pagamentos a usuários de
outros arranjos constitui uma das formas de aplicação do princípio da
interoperabilidade, princípio legal que rege os arranjos de pagamento.

CEBRASPE (CESPE) - AB (BNB)/BNB/2018
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Com a Lei n.º 12.865/2013, novas competências foram conferidas ao Banco Central
do Brasil: disciplinar os arranjos de pagamento e estabelecer medidas que promovam
a competição e a inclusão financeira no processo de prestação de serviços de
pagamento, bem como zelar pela eficiência, pela solidez e pelo regular
funcionamento desses arranjos de pagamento, assim como das instituições de
pagamento. Considerando essas novas competências do Banco Central, julgue o
seguinte item.

A permissão para que usuários finais de determinado arranjo usem uma única
conta de depósitos à vista ou de pagamento para efetuarem pagamentos a
usuários de outros arranjos constitui uma das formas de aplicação do princípio da
interoperabilidade, princípio legal que rege os arranjos de pagamento.

CEBRASPE (CESPE) - AB (BNB)/BNB/2018

Julgue o item que se segue, a respeito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

As operações com títulos públicos federais são liquidadas financeiramente no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que integra o SPB como uma
infraestrutura do mercado financeiro.

CEBRASPE (CESPE) - AB (BNB)/BNB/2018
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Julgue o item que se segue, a respeito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

As operações com títulos públicos federais são liquidadas financeiramente no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que integra o SPB como uma
infraestrutura do mercado financeiro.

CEBRASPE (CESPE) - AB (BNB)/BNB/2018

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o item que se segue.

Nos fundos de investimentos, dada a variedade de estruturas permitidas, existe o
risco de uma operação envolver lavagem de dinheiro ou financiamento do
terrorismo, o que requer a adoção de procedimentos com vista ao aperfeiçoamento
do controle prévio. Assim, recomenda-se que a realização de várias aplicações, com
valores muito diferentes e em intervalos regulares de tempo, em contas de
investimentos em fundos seja comunicada ao COAF.

CEBRASPE (CESPE) – FUNPRESP / 2016
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Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

A preocupação em ir até a agência acontece quando a tecnologia oferece uma boa
experiência e confiança para o cliente.

Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades, 
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

A preocupação em ir até a agência acontece quando a tecnologia oferece uma boa 
experiência e confiança para o cliente.
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Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

No âmbito dos sistemas on line de atendimento bancário, a inteligência de dados
pode propiciar uma série de recursos como aumentar o limite do cartão de crédito,
entender o que realmente o cliente precisa e analisar o seu perfil, cruzando dados e
informações de maneira rápida e organizada.

Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

No âmbito dos sistemas on line de atendimento bancário, a inteligência de dados
pode propiciar uma série de recursos como aumentar o limite do cartão de crédito,
entender o que realmente o cliente precisa e analisar o seu perfil, cruzando dados
e informações de maneira rápida e organizada.
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Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades, 
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

Uma das prioridades das instituições bancárias ao virar a chave do banco offline para 
o online é a segurança. Isso requer uma investimento pesado em ferramentas 
tecnológicas, principalmente em cibersegurança, mesmo sendo o ambiente 
online isento de invasões de criminosos.

Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

Uma das prioridades das instituições bancárias ao virar a chave do banco offline
para o online é a segurança. Isso requer uma investimento pesado em ferramentas
tecnológicas, principalmente em cibersegurança, mesmo sendo o ambiente
online isento de invasões de criminosos.
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Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

As instituições bancárias têm investido em inteligência artificial para lidar com crimes
cibernéticos. A tecnologia permite o processamento e a análise de um grande
volume de dados complexos em processos críticos, tudo isso com muita rapidez.
Desta forma, as instituições são capazes de otimizar a identificação de ameaças.

Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades, 
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

As instituições bancárias têm investido em inteligência artificial para lidar com 
crimes cibernéticos. A tecnologia permite o processamento e a análise de um 
grande volume de dados complexos em processos críticos, tudo isso com muita 
rapidez. Desta forma, as instituições são capazes de otimizar a identificação de 
ameaças.
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Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

Segundo a Febraban, houve um aumento de 72% em investimentos relacionados à
inteligência artificial (IA) nas instituições financeiras do Brasil em 2019, e os gastos
em 2020 do setor em tecnologia chegaram a R$ 25,7 bilhões, montante 8% superior
ao registrado em 2019.

Tec - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021 
Julgue o item abaixo de acordo com os seus conhecimentos sobre as atualidades,
tendências e desafios dos bancos na "Era Digital".

Segundo a Febraban, houve um aumento de 72% em investimentos relacionados à
inteligência artificial (IA) nas instituições financeiras do Brasil em 2019, e os gastos
em 2020 do setor em tecnologia chegaram a R$ 25,7 bilhões, montante 8%
superior ao registrado em 2019.
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OBRIGADA
Prof. Amanda Aires

Matemática e Raciocínio Lógico

Prof. Brunno Lima
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
CEBRASPE

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / FUB / 2018)
O valor de máximo para a função f(x) = −2𝑥 + 96𝑥 + 440 ocorre em x = 28.
( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / BNB / 2018)
No regime de juros compostos com capitalização mensal à taxa de juros                  de 1% 
ao mês, a quantidade de meses que o capital de R$ 100.000 deverá ficar investido para 

produzir o montante de R$ 120.000 é expressa por ,

,
. 

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / BNB / 2018)
Situação hipotética: Um cliente tomou R$ 60.000 de empréstimo em um banco. A
quantia foi entregue no ato, sem prazo de carência, e deverá ser quitada pelo sistema de
amortização constante (SAC) em 12 prestações mensais consecutivas e com a primeira
prestação vencendo um mês após a tomada do empréstimo. A taxa de juros contratada
foi de 2% ao mês. Assertiva: Nesse caso, o valor da sexta prestação será de R$ 5.700.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / PGE – PE / 2019)
Situação hipotética: Marcelo contratou empréstimo de R$ 380.000 em uma instituição
financeira que adota o sistema de amortização francês. O valor foi entregue no ato, não
foi concedido prazo de carência para o pagamento, a ser feito em 5 prestações anuais,
consecutivas e iguais. A primeira prestação vencerá um ano após a tomada do
empréstimo, sendo a taxa de juros de 10% ao ano. Assertiva: Nessa situação,
considerando-se 0,62 como valor aproximado para 1,1-5, é correto afirmar que Marcelo
pagará menos de R$ 95.000 de prestação.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / POLÍCIA FEDERAL / 2021)
P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas.

P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízos.

P3: A fiscalização foi deficiente.

C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a
conclusão, e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir.

A proposição P2 é equivalente a “Se as falhas construtivas não foram corrigidas, os
mutuários tiveram prejuízos”.

( ) CERTO ( ) ERRADO
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Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / SEFAZ – AL / 2020)
Considerando esse argumento, julgue o item seguinte.

A negação da proposição “Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os
beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem.” é corretamente expressa
por “Os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos
serviços prestados por esse setor não padecem”.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Um indivíduo investiu a quantia de R$ 1.000 em determinada aplicação composta,
com taxa nominal anual de juros de 40%, pelo período de 6 meses, com capitalização
trimestral. Nesse caso, ao final do período de capitalização, o montante será de
(A) R$ 1.200.
(B) R$ 1.210.
(C) R$ 1.331.
(D) R$ 1.400.
(E) R$ 1.100.

(CEBRASPE / SEFAZ – RS / 2018)(CEBRASPE / TC – DF / 2021)
Considerando que P e Q sejam, respectivamente, as proposições “Ausência de evidência 
de um crime não é evidência da ausência do crime.” e “Se não há evidência, não há 
crime.”, julgue o item a seguir.

A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por “Não há evidência, mas 
há crime”
(      ) CERTO          (      ) ERRADO
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OBRIGADO
Prof. Brunno Lima

Estatística

Prof. Jhoni Zini



10/09/2021

QUARTIS

CEBRASPE - Técnico de Gestão Educacional (SEDF)/2017

Um levantamento estatístico, feito em determinada região do país, mostrou que jovens com
idades entre 4 e 17 anos assistem à televisão, em média, durante 6 horas por dia.

A tabela a seguir apresenta outras estatísticas produzidas por esse levantamento.

distribuição dos 
tempos
gastos assistindo 
televisão
(T, em horas)

1.º quartil 2
2.º quartil 4
3.º quartil 8
1.º decil 1
9.º decil 10

O desvio quartílico dos tempos T foi igual a 3.
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CEBRASPE - Analista do Ministério Público da União/2013

estatística
quantidade de 
acidentes (N)

mínimo 0

primeiro quartil 2

segundo quartil 4

terceiro quartil 10

máximo 30

O coeficiente de variação quartil foi superior a 50% e inferior a 60%.

BOXPLOT E OULIERS
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CEBRASPE  - Analista Judiciário (TJ PA)2020

Considerando que o desenho esquemático ( boxplot )
antecedente se refere a uma variável quantitativa X,
assinale a opção correta.

a) O intervalo interquartil é igual a 65.

b) Metade da distribuição da variável X se encontra entre
os valores 20 e 40.

c) Os valores da variável X que se encontram no intervalo
[5;10] representam 5% da distribuição de X.

d) A mediana de X é igual a 25.

e) O primeiro quartil da distribuição de X é igual a 10.

CEBRASPE (CESPE) - Auditor de Controle/2016 

O diagrama box-plot mostrado na figura sugere a existência de pelo menos duas observações
atípicas.
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MÉDIA MODA E MEDIANA

CEBRASPE (CESPE) - Analista de Controle Externo (TCE-RJ)/2021

X
frequência 
absoluta

0 5
1 10
2 20
3 15

total 50

1) A média amostral da variável em tela é inferior a 2.

2) A moda e a mediana da variável X são, respectivamente, iguais a 2 e 1,5.
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VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

CEBRASPE (CESPE) - Perito Criminal Federal/2018

O desvio padrão amostral da variável X foi inferior a 7 kg.

dia
X (quantidade diária de drogas 
apreendidas, em kg)

1 2 3 4 5
10 22 18 22 28
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COVARIÂNCIA

CEBRASPE (CESPE) - Analista (FUNPRESP-JUD)/2016 

período
I II III

probabilidade 0,2 0,6 0,2

retorno
ativo x -5 10 20
ativo y -10 10 40

A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis
aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias
de x e y sejam σ2x=64 e σ2y=256 respectivamente, julgue
o próximo item.

A covariância entre x e y é igual a 122.
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REGRESSÃO

Um estudo objetivou avaliar a evolução do número mensal Y de milhares de ocorrências de certo tipo de
crime em determinado ano. Com base no método dos mínimos quadrados ordinários, esse estudo apresentou
um modelo de regressão linear simples da forma

Y = 5 − 0,1×T,

em que Y representa a reta ajustada em função da variável regressora T, tal que 1 ≤ T ≤ 12.

Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

Se a média amostral da variável t for igual a 6,5, então a média amostral da variável Y será igual a 4,35 mil
ocorrências.

CEBRASPE (CESPE) - Agente de Polícia Federal/2021 
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CEBRASPE (CESPE) - OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA/ÁREA 7/2018 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

Ao avaliar o efeito das variações de uma grandeza X sobre outra grandeza Y por meio de uma 
regressão linear da forma Y ̂=α +β X, um analista, usando o método dos mínimos 
quadrados,encontrou, a partir de 20 amostras, os seguintes somatórios (calculados sobre os 
vinte valores de cada variável):

 

∑X=300; ∑Y=400; ∑X2=6.000; ∑Y2=12.800 e ∑(XY)=8.400

 

A partir desses resultados, julgue o item a seguir.

Para X = 10, a estimativa de Y é 12.

CEBRASPE (CESPE) - OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA/ÁREA 7/2018 
∑X=300; ∑Y=400; ∑X2=6.000; ∑Y2=12.800 ∑(XY)=8.400
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PROBABILIDADE CONDICIONAL

CEBRASPE  - Oficial de Inteligência/2018
 

Como forma de melhorar a convivência, as famílias Turing, Russell e Gödel disputaram, no parque da cidade, 
em um domingo à tarde, partidas de futebol e de vôlei. O quadro a seguir mostra os quantitativos de 
membros de cada família presentes no parque, distribuídos por gênero.
 
família masculino feminino
Turing    5                       7
Russell    6                       5
Gödel    5                       9
 
A partir dessa tabela, julgue os itens subsequentes.
 
Considere que, em eventual sorteio de brindes, um nome tenha sido retirado, ao acaso, do interior de uma 
urna que continha os nomes de todos os familiares presentes no evento. Nessa situação, sabendo-se que o 
sorteado não é uma mulher da família Gödel, a probabilidade de ser uma mulher da família Russel será 
superior a 20%.
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PROBABILIDADE CONDICIONAL: FÓRMULA
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PROBABILIDADE CONDICIONAL: FÓRMULA

Quando Maria vai visitar sua família, a probabilidade de Maria encontrar sua filha Kátia é 0,25; a
probabilidade de Maria encontrar seu primo Josino é igual a 0,30; a probabilidade de Maria encontrar ambos
─ Kátia e Josino ─ é igual a 0,05. Sabendo-se que, ao visitar sua família, Maria encontrou Kátia, então a
probabilidade de ela ter encontrado Josino é igual a:
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PROBABILIDADE DE EVENTOS INDEPENDENTES

EVENTOS INDEPENDENTES

)().()( BPAPBAP 

)()/( APBAP 

)()/( BPABP 
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EVENTOS INDEPENDENTES

Gustavo e sua irmã Caroline viajaram de férias para cidades distintas. Os pais recomendam que ambos 
telefonem quando chegarem ao destino. A experiência em férias anteriores mostra que nem sempre 
Gustavo e Caroline cumprem esse desejo dos pais. A probabilidade de Gustavo telefonar é 0,6 e a 
probabilidade de Caroline telefonar é 0,8. Sabendo que as probabilidades de Gustavo telefonar e Caroline 
telefonar são independentes, qual a probabilidade de ambos telefonarem para os pais?

EVENTOS INDEPENDENTES

Considerando que um estudo a respeito da saúde mental em meio prisional tenha mostrado que, se A = “o
preso apresenta perturbação antissocial da personalidade” e B = “o preso apresenta depressão”, então P(A)
= 0,6 e P(B) = 0,5, julgue o item a partir dessas informações.

Se houver independência entre os eventos A e B, então P(A∩B)=0
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Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos independentes A e B são, respectivamente, 
P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,

 

P(B/A)=0,2.

CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TJ AM)/Estatística/2019  

PROBABILIDADE UNIÃO
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)  ()()()  ( BeAPBPAPBouAP 

REGRA DA SOMA

 CEBRASPE (CESPE) - Analista Judiciário (TJ AM)/Estatística/2019

Em um espaço de probabilidades, as probabilidades de ocorrerem os eventos independentes A e B são,
respectivamente, P(A) = 0,3 e P(B) = 0,5. Nesse caso,

P(A∪B) é superior a 0,7.
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PROBABILIDADE DE EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUDENTES

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUSIVOS

P(A ∩ B) = 0

P(B/A) = 0

P(A/B) = 0

)()()  ( BPAPBouAP 
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Conhecimentos do Estado de Sergipe
Primeira rodada: Questões da banca

Prof. Sérgio Henrique
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(CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) A ocupação do território onde
se situa o estado de Sergipe ocorreu simultaneamente ao processo de
colonização do Brasil. Iniciada ainda no século XVI, a ocupação também foi
protagonista do esforço português de controlar suas terras americanas, o
que implicou, entre outras ações, o combate a outros europeus que
manifestavam interesse sobre a possessão lusitana na América.
Relativamente à trajetória histórica de Sergipe, julgue os itens seguintes.

1. O início da colonização sergipana contou com a participação de nomes
como Garcia D’Ávila, grande proprietário de terras à época, e também de
padres da Companhia de Jesus (jesuítas).

2. (CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) A presença dos holandeses 
em Sergipe, embora breve, foi vital para organizar a economia da região: 
os conflitos cessaram e a estabilidade permitiu o desenvolvimento 
econômico que perdurou por mais de dois séculos. 

3. (CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) Historicamente, a
economia sergipana está sustentada na agricultura, na pecuária e na
agroindústria; neste segmento, assentou-se, sobretudo, no café e na soja.
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4. (CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) Entre os europeus que 
chegaram ao atual estado de Sergipe no primeiro século da colonização 
portuguesa, estavam os franceses, que tinham grande interesse no pau-
brasil. 

A respeito da cultura sergipana e do município de São Cristóvão, julgue os
itens que se seguem.

5. (CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) São Cristóvão é cidade-
símbolo de uma consciência histórica que preserva bens que
testemunham a passagem do tempo e a ação humana que se perpetua.

6. (CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) O Monastério de São
Francisco e as igrejas da Misericórdia e do Senhor dos Passos são
exemplos exponenciais da arte arquitetônica de São Cristóvão.

7. (CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) As manifestações culturais
sergipanas refletem, em larga medida, influências portuguesas e africanas.

8. (CEBRASPE – Pref. São Cristóvão-SE / 2019) O local em que hoje está
situada a Praça São Francisco, em São Cristóvão, foi o cenário da morte de
Lampião, o mais célebre representante do cangaço.
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Questão Gabarito

Questão 1 C

Questão 2 E

Questão 3 E

Questão 4 C

Questão 5 C

Questão 6 C

Questão 7 C

Questão 8 E

Conhecimentos do Estado de Sergipe
Segunda rodada: Questões exclusivas

Prof. Sérgio Henrique
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Julgue as proposições de cada questão em certo e errado:

1. No início da colonização portuguesa no Brasil, foi criado o sistema
de capitanias, que não se mostrou eficiente. Entre as razões que não
deram certo foi a grande resistência dos indígenas e a ameaça
estrangeira cada vez maior. De todo modo, a escolha econômica girou
em torno da cana-de-açúcar, inclusive em Sergipe que só veio a dar
atenção ao gado e algodão no séc. XVIII.

2. O litoral brasileiro era bastante frequentado por piratas e corsários
franceses. Na região do atual estado de Sergipe os franceses
estiveram presentes durante quase todo o século XVI, em busca do
pau-brasil que era comercializado com os índios Tupinambás em
forma de escambo.
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3. As localidades dos rios Reais e Piauí tem importância na história de
Sergipe por terem presenciado, em suas margens, a organização dos
primeiros povoados, tendo a continuidade da colonização na região
norte pelas margens do Rio São Francisco.
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4. Durante o período denominado de Invasões Holandesas, a
Capitania Subalterna de Sergipe foi invadida por Maurício de Nassau,
que passou a cobrar impostos mais baixos que os cobrados por
Portugal e a realizar importantes melhoramentos urbanos. Sua
intenção foi desenvolver a administração de Sergipe e criar um
caminho para levar o gado sergipano até Recife.

5. Ao final do século XVII e início do XVIII, começa o desenvolvimento
das atividades que envolveram a produção da cana de açúcar em
Sergipe, tendo como destaque o Vale de Cotiguiba, que veio a superar
o comércio do gado que até então era a base econômica
predominante.
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6. A emancipação da Capitania de Sergipe aconteceu no dia 08 de
julho de 1820, quando o então Brigadeiro Carlos César Burlamaqui foi
deposto do cargo por uma força armada a mando da Bahia, reforçada
pelo apoio da Legião de Santa Luzia, comandada pelo senhor de
engenho Guilherme José Nabuco de Araújo.

7. Com o advento da República, Sergipe passa a ser um dos Estados da
Federação com a primeira Constituição promulgada em 1889,
momento em que começa a ter destaque a nível nacional setores
intelectuais do Estado. Isso agradou as elites locais, pois os governos
centrais nomeavam para sucessivas chefias do Estado intelectuais
sergipanos de projeção nacional, mesmo que não possuíssem raízes
partidárias na região.
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8. No primeiro momento da virada do século XIX para o XX, foram
criadas diversas fábricas têxteis nas cidades de Neópolis, Própria,
Maroim, Riachuelo, São Cristóvão, Estância e Aracajú, tendo como
destaque as fábricas de Sergipe industrial e a de Confiança. Essas
regiões passaram a concentrar a classe proletarizada urbana de
diferentes cidades de Sergipe, dando a essas localidades uma nova
dinâmica social e cultural.

9. A participação do Brasil na Segunda Guerra se deu após ataques de
submarinos alemães à costa nordestina, em Sergipe e Alagoas,
encontrando centenas de brasileiros mortos em suas praias. Vargas,
que até então nutria simpatia pelo nazifascismo, declarou guerra à
Alemanha, em 1942.
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10. Desde 1955 a Petrobras fazia pesquisas em Sergipe em busca de
petróleo. As pesquisas foram recompensadas com a descoberta do
Campo de Carmópolis, então o maior campo terrestre do país. Sergipe
se tornaria um dos maiores produtores de petróleo do país, e a
chegada da Petrobras inaugurou um novo tempo na economia do
Estado.

11. No setor energético, o estado de Sergipe alinha-se ao esforço
nacional de promover o desenvolvimento sustentável, no exemplo da
produção de combustíveis menos poluentes. A cadeia produtiva
agrícola sergipana inclui setores vinculados à área energética,
contando com seis destilarias voltadas à geração de etanol, a partir da
cana-de-açúcar. No Estado, além do etanol, se produz uma fonte
energética vinculada à renovação da matriz brasileira de
combustíveis, que contribui para a sustentabilidade ecológica, o
biodiesel.
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12. No setor industrial, o estado de Sergipe possui, dentre as seis
atividades mais importantes em valor de produção, aquelas voltadas à
produção de Petróleo, fertilizantes, cimento, construção, alimentos e
têxtil.

13. Aracaju é uma capital estadual com reconhecida infraestrutura de
turismo, incluindo aquela voltada para os espaços praianos. A praia de
Atalaia foi recentemente revitalizada com novos equipamentos de
lazer e de convivência social, quadras de tênis, parque infantil, fonte
luminosa e espaço para a prática de esportes, além de um Centro de
Artes e Cultura, entre outras funcionalidades turísticas permitidas
pela política urbana. Essa praia, a mais próxima do centro da cidade,
contribui para o fortalecimento da economia de uma área central já
bastante frequentada pelos turistas, no entanto aumenta
a gentrificação.



10/09/2021

14. Sergipe conta com uma área de livre-comércio destinada à
instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem
comercializados fora do país, sendo considerada zona primária para
efeito de controle aduaneiro. Trata-se de uma Zona de
Processamento de Exportação localizada em Barra dos Coqueiros.

15. O setor de serviços responde por aproximadamente 65% do
Produto Interno Bruto (PIB) de Sergipe. O mais importante núcleo de
atividades terciárias do Estado está localizado no município de
Aracaju.
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16. A soja e a laranja são os principais produtos agrícolas de Sergipe e
destacam-se na pauta de exportações.

Questão Gabarito

Questão 1 E

Questão 2 C

Questão 3 C

Questão 4 E

Questão 5 C

Questão 6 E

Questão 7 E

Questão 8 C

Questão Gabarito

Questão 9 C

Questão 10 C 

Questão 11 C

Questão 12 C

Questão 13 C

Questão 14 C

Questão 15 C

Questão 16 E
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@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

OBRIGADO
Prof. Sérgio Henrique
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Língua Portuguesa

Profª. Adriana Figueiredo

Profª Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais.
3 Domínio da ortografia oficial.
4 Domínio dos mecanismos de coesão textual.
4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de
conectores e de outros elementos de sequenciação textual.
4.2 Emprego de tempos e modos verbais.
5 Domínio da estrutura morfossintática do período.
5.1 Emprego das classes de palavras.
5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração.
5.4 Emprego dos sinais de pontuação.
5.5 Concordância verbal e nominal.
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Profª Adriana Figueiredo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5.6 Regência verbal e nominal.
5.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
5.8 Colocação dos pronomes átonos.
6 Reescrita de frases e parágrafos do texto.
6.1 Significação das palavras.
6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto.
6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto.
6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.

Profª. Adriana Figueiredo

REVISÃO EM 8 DICAS FINAIS
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Profª. Adriana Figueiredo

Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

A exposição de fatos e argumentos que estrutura o texto caracteriza-o como
predominantemente dissertativo.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

A exposição de fatos e argumentos que estrutura o texto caracteriza-o como
predominantemente dissertativo.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração
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#ANOTAAÍ

Profª Adriana Figueiredo

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

O texto é predominantemente argumentativo e um dos elementos principais em
que se esteia é a evidência das provas, que se apresenta por meio de fatos
comprovados por dados estatísticos.

Certo
Errado

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

O texto é predominantemente argumentativo e um dos elementos principais em
que se esteia é a evidência das provas, que se apresenta por meio de fatos
comprovados por dados estatísticos.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual argumentativa.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia

O texto CG1A1-II apresenta, predominantemente, a tipologia textual argumentativa.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

CESPE / CEBRASPE - 2021 - MPE-AP - Analista Ministerial -
Especialidade: Psicologia
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#ANOTAAÍ

DICA 1

• TEXTO DESCRITIVO → CARACTERIZA, QUALIFICA;

• TEXTO NARRATIVO → NARRA;

• TEXTO EXPOSITIVO → EXPÕE O QUE SE SABE SOBRE UM ASSUNTO;

• TEXTO ARGUMENTATIVO → DEFENDE TESE.
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Profª. Adriana Figueiredo

Colocação dos pronomes 
átonos

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

No trecho “Quando me lembro dessa noite” (ℓ.21), a correção gramatical seria
mantida caso o pronome “me” fosse deslocado para imediatamente após a forma
verbal “lembro”, da seguinte forma: Quando lembro-me dessa noite.

Certo
Errado



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

No trecho “Quando me lembro dessa noite” (ℓ.21), a correção gramatical seria
mantida caso o pronome “me” fosse deslocado para imediatamente após a forma
verbal “lembro”, da seguinte forma: Quando lembro-me dessa noite.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



10/09/2021

Prejudicaria a correção do texto o deslocamento da forma pronominal “nos”, em
“levar-nos” (l.18), para imediatamente antes da forma verbal “levar”— nos levar.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

Prejudicaria a correção do texto o deslocamento da forma pronominal “nos”, em
“levar-nos” (l.18), para imediatamente antes da forma verbal “levar”— nos levar.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

#ANOTAAÍ

DICA 2

NA COLOCAÇÃO PRONOMINAL HÁ APENAS
UMA REGRA: PALAVRA INVARIÁVEL É PALAVRA
ATRATIVA.

ALÉM DISSO, NÃO ESQUEÇA: O QUE NÃO É
PROIBIDO ESTÁ CORRETO.



10/09/2021

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego de tempos e 
modos verbais

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados se as locuções
verbais “tinha levado” (ℓ.27) e “tinha pensado” (ℓ.28) fossem substituídas pelas
formas verbais levara e pensara, respectivamente.

Certo
Errado



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados se as locuções
verbais “tinha levado” (ℓ.27) e “tinha pensado” (ℓ.28) fossem substituídas pelas
formas verbais levara e pensara, respectivamente.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

Seria mantida a correção gramatical do período caso a locução “iam ocorrer” (ℓ.16)
fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam, mas apenas a substituição por
ocorreriam preservaria a ideia original do texto.

Certo
Errado

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

Seria mantida a correção gramatical do período caso a locução “iam ocorrer” (ℓ.16)
fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam, mas apenas a substituição por
ocorreriam preservaria a ideia original do texto.

Certo
Errado



10/09/2021

#ANOTAAÍ

DICA 3

ATENÇÃO AO PRETÉRITO MAIS-QUE-PERFEITO
COMPOSTO:

ELE HAVIA/TINHA ESTUDADO QUANDO FEZ A
PROVA = ELE ESTUDARA QUANDO FEZ A PROVA



10/09/2021

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego de conectores e de 
outros elementos de 
sequenciação textual

CONJUNÇÕES



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o vocábulo
“assim” (ℓ.3) poderia ser substituído por desse modo.

Certo
Errado

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, o vocábulo
“assim” (ℓ.3) poderia ser substituído por desse modo.

Certo
Errado



10/09/2021

#ANOTAAÍ

3º PARÁGRAFO

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

No último período do terceiro parágrafo do texto, todas as orações iniciadas pela
conjunção “se” poderiam ser introduzidas por quando, sem prejuízo do sentido
original do texto.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

No último período do terceiro parágrafo do texto, todas as orações iniciadas pela
conjunção “se” poderiam ser introduzidas por quando, sem prejuízo do sentido
original do texto.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

#ANOTAAÍ

O termo “ainda” (L.38) está empregado no texto com o mesmo sentido de embora.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

O termo “ainda” (L.38) está empregado no texto com o mesmo sentido de embora.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

#ANOTAAÍ



10/09/2021

DICA 4

ATENÇÃO ÀS QUESTÕES DE REESCRITURA COM
CONJUNÇÕES, EM ESPECIAL AOS CONECTORES
“ENTÃO”, “COMO”, “AINDA”, “ASSIM”.

Profª. Adriana Figueiredo

Relações de subordinação 
entre orações e entre 

termos da oração



10/09/2021

ANÁLISE SINTÁTICA

Na linha 36, o termo “a insônia” exerce função de complemento da forma verbal
“impera”.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

Na linha 36, o termo “a insônia” exerce função de complemento da forma verbal
“impera”.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

#ANOTAAÍ



10/09/2021

Nas linhas 25 e 26, os termos “diário” e “de tempo” desempenham a mesma função
sintática.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

Nas linhas 25 e 26, os termos “diário” e “de tempo” desempenham a mesma função
sintática.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

#ANOTAAÍ

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

O termo “pelo gênero” (ℓ. 6 e 7) veicula o agente da ação de mata.

Certo
Errado

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

O termo “pelo gênero” (ℓ. 6 e 7) veicula o agente da ação de mata.

Certo
Errado



10/09/2021

#ANOTAAÍ

O emprego da expressão “Todo mundo” (L.4) é um recurso de indeterminação do
sujeito sintático da oração, dado o seu sentido generalizante.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

O emprego da expressão “Todo mundo” (L.4) é um recurso de indeterminação do
sujeito sintático da oração, dado o seu sentido generalizante.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

#ANOTAAÍ



10/09/2021

DICA 5

NÃO CONFUNDA O SUJEITO POSPOSTO COM
COMPLEMENTO VERBAL.

DICA 6

ATENÇÃO AOS VALORES SEMÂNTICOS DA
PREPOSIÇÃO “POR”



10/09/2021

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego do sinal indicativo 
de crase

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo
de crase na expressão “a granel” (L.43).

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo
de crase na expressão “a granel” (L.43).

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

#ANOTAAÍ



10/09/2021

Seriam preservados o sentido original do texto e sua correção gramatical caso o
trecho ‘sonho é igual a desejo’ (L. 19 e 20) fosse substituído por sonhar é igual à
desejar.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

Seriam preservados o sentido original do texto e sua correção gramatical caso o
trecho ‘sonho é igual a desejo’ (L. 19 e 20) fosse substituído por sonhar é igual à
desejar.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

#ANOTAAÍ

DICA 7

HÁ DUAS JUSTIFICATIVAS PARA CRASE:

• FENÔMENO FONÉTICO: OBEDECIA À PROFESSORA.

• LOCUÇÕES DE BASE FEMININA: À MEDIDA QUE, À TARDE, ETC.



10/09/2021

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego dos sinais de 
pontuação

VÍRGULA



10/09/2021

A mesma regra de pontuação justifica o emprego de vírgula após as expressões “No
século XXI” (L.30) e “A indústria da saúde do sono” (L. 33 e 34).

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

A mesma regra de pontuação justifica o emprego de vírgula após as expressões “No
século XXI” (L.30) e “A indústria da saúde do sono” (L. 33 e 34).

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

#ANOTAAÍ

No trecho “quando a insônia grassa e o bocejo se impõe, chega-se a duvidar da
sobrevivência do sonho” (L. 41 e 42), o emprego da vírgula é facultativo.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

No trecho “quando a insônia grassa e o bocejo se impõe, chega-se a duvidar da
sobrevivência do sonho” (L. 41 e 42), o emprego da vírgula é facultativo.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

#ANOTAAÍ



10/09/2021

A retirada da vírgula após a palavra “veleiros” (L.18), apesar de manter a correção
gramatical do texto, alteraria seu sentido original.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração

A retirada da vírgula após a palavra “veleiros” (R.18), apesar de manter a correção
gramatical do texto, alteraria seu sentido original.

Certo
Errado

CEBRASPE – 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Administração



10/09/2021

#ANOTAAÍ

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo após
“mudou” (ℓ.4) fosse suprimida.

Certo
Errado



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo após
“mudou” (ℓ.4) fosse suprimida.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



10/09/2021

Profª. Adriana Figueiredo

Compreensão e 
interpretação de textos de 

gêneros variados

ARGUMENTAÇÃO



10/09/2021

O autor/o texto defende que

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

A autora defende que, ao se nominarem como feminicídio certos tipos de homicídio
contra mulheres, coloca-se em evidência a situação feminina de vítima em um
contexto em que as mulheres são tratadas de forma desigual em relação aos
homens.

Certo
Errado

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

A autora defende que, ao se nominarem como feminicídio certos tipos de homicídio
contra mulheres, coloca-se em evidência a situação feminina de vítima em um
contexto em que as mulheres são tratadas de forma desigual em relação aos
homens.

Certo
Errado



10/09/2021

#ANOTAAÍ

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

No texto, a autora discorre sobre aspectos positivos trazidos pela então recém-
sancionada lei que pune o assassinato de mulheres.

Certo
Errado

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

No texto, a autora discorre sobre aspectos positivos trazidos pela então recém-
sancionada lei que pune o assassinato de mulheres.

Certo
Errado



10/09/2021

DICA 8

ATENÇÃO ÀS QUESTÕES QUE PEDEM O OBJETIVO CENTRAL (= TEMA/TESE) DO
TEXTO

#ANOTAAÍ



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

O principal objetivo do texto é alertar as mulheres sobre a violência letal cometida
contra elas no ambiente doméstico.

Certo
Errado



10/09/2021

CEBRASPE - 2021 – PC DF - Escrivão

O principal objetivo do texto é alertar as mulheres sobre a violência letal cometida
contra elas no ambiente doméstico.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ



10/09/2021

FACEBOOK.COM/PROF.ADRIANA.FIGUEIREDO

INSTAGRAM.COM/PROFESSORAADRIANAFIGUEIREDO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PROFESSORAADRIANAF

Profª. Adriana Figueiredo

Professora: Adriana Figueiredo

@professoraadrianafigueiredo
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Modelagem de Processos de 
Negócio
Prof. Elisabete Moreira



10/09/2021

01. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil) Acerca de BPM (business process management),
julgue os itens seguintes.
I Os sistemas de BPM exigem tão somente um conhecimento básico do negócio para a
implantação da automação e para o gerenciamento de processos.
II O modelo de gestão de processos BPM auxilia as organizações a enfrentarem mudanças no
ambiente, de forma mais rápida, inteligente e eficaz.
III O BPM tem enfoque nas ações passadas e presentes, o que permite que se atue de forma
proativa e se aproveitem as oportunidades de mercado.
IV O BPM utiliza o modelo horizontal de gestão como forma de integrar fornecedores, cliente,
gerências e funcionários, o que otimiza o processo de negócio.

Modelagem de Processos de Negócio

Estão certos apenas os itens
a) I e III.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV.

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

02. (CESPE - 2020 - MPE-CE) No que se refere à gestão de processos, julgue o item subsequente.

A tecnologia BPM (business process management) permite a extração de informações
detalhadas sobre custos, tempo e consumo de recursos referentes aos diversos componentes de
um processo.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Modelagem de Processos de Negócio

03. ( CESPE - 2020 - MPE-CE ) No que se refere à gestão de processos, julgue o item
subsequente.

O controle estatístico permite a identificação de variáveis que interferem no resultado do
produto final e, dessa forma, possibilita a implementação de ações para melhoria contínua do
processo.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

04. ( CESPE / CEBRASPE - 2020 - SEFAZ-AL) Acerca da gestão de processos de negócios ou BPM,
julgue o item subsecutivo.

O objetivo da modelagem de processos, conjunto de atividades envolvidas na criação de
representações de processos de negócio propostos, é criar uma representação do processo de
maneira completa e precisa sobre seu funcionamento.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Modelagem de Processos de Negócio

05. ( CESPE / CEBRASPE - 2020 - SEFAZ-AL) Acerca da gestão de processos de negócios ou BPM,
julgue o item subsecutivo.

BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas
funcionais tradicionais, compreendendo todo o trabalho executado para entregar o serviço do
processo, independentemente de quais áreas funcionais estejam envolvidas.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

06. ( CESPE - 2019 - MPC-PA) A literatura de gestão de processos consolidou alguns princípios
que devem ser observados no desenho de processos. Em relação a esses princípios, julgue os
itens a seguir.
I Do princípio das interações entre clientes decorre que a percepção de qualidade e satisfação
por parte dos clientes se dá pela soma dos momentos de verdade (moments of truth).
II Do princípio da redução de handoffs decorre que, ao projetar o novo processo, o profissional
deve buscar minimizar o tempo de realização desse tipo de atividade.
III Do princípio “automatize e, então, redesenhe” decorre a orientação para utilização de
ferramentas do tipo BPMS (business process management systems).
.

Modelagem de Processos de Negócio

Assinale a opção correta
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item III está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

07. ( CESPE - 2019 - MPC-PA) A respeito de definição do escopo e da profundidade da análise,
assinale a opção correta.
a) O nível de prioridade para a análise é o mesmo para os processos primários, os de suporte e

os de gestão.
b) Os processos primários e os de gestão têm o mesmo nível de prioridade para a análise.
c) Os processos primários e os de suporte têm o mesmo nível de prioridade para a análise.
d) A definição do escopo e da profundidade da análise é uma etapa preparatória, na qual se

costuma utilizar o conceito de refinamento sucessivo de processos.
e) A definição do escopo e da profundidade da análise é uma etapa intermediária, na qual se

costuma utilizar o conceito de decomposição funcional.

Modelagem de Processos de Negócio

08. (CESPE - 2019 - MPC-PA) No que se refere à gestão de processos de negócio, assinale a
opção correta.
a) Negócio é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou

máquinas para alcançar um ou mais resultados.
b) Processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou

máquinas para alcançar um ou mais resultados.
c) Processo refere-se a pessoas que interagem, em organizações com fins lucrativos, para

executar um conjunto de atividades que entregam valor aos clientes.
d) Negócio refere-se a pessoas que, em organizações com fins lucrativos, interagem para

executar um conjunto de atividades que entregam valor aos clientes.
e) Negócio refere-se a pessoas que, em organizações sem fins lucrativos, interagem para

executar um conjunto de atividades que entregam valor aos clientes.

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

09. (CESPE - 2019 - MPC-PA) O tipo de processo de negócio que tem o propósito de medir,
monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do negócio é denominado
processo
a) primário.
b) corporativo.
c) de suporte.
d) funcional.
e) de gerenciamento

Modelagem de Processos de Negócio

10. (CESPE - 2019 - MPC-PA) Assinale a opção correspondente à visão lógica do gerenciamento
de processos de negócios.
a) função de negócio
b) atividade
c) cenário
d) subprocesso
e) passo

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

11. (CESPE - 2019 - FUB) Julgue o próximo item, relativo a gestão de processos.

Na organização gerida por processos, dá-se grande incentivo ao trabalho funcional direcionado
aos resultados do departamento.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Modelagem de Processos de Negócio

12. (CESPE - 2017 – TRE-PE) Assinale a opção correta a respeito de indicadores de processos de
negócio.
a) Indicadores representam informações verdadeiras e corretas, de modo que não induzem a

conclusões equivocadas a respeito da realidade.
b) Indicadores de resultados (outcome) monitoram o efeito e não permitem mais a alteração

de dado resultado.
c) Indicadores consistem em uma representação descritiva e intuitiva acerca da efetividade de

alcance de uma estratégia organizacional; para facilitar sua interpretação, deve-se atribuir
uma referência ou um alvo.

d) Indicadores direcionadores (drivers) monitoram, sobretudo, o provável efeito antes mesmo
da causa e se caracterizam pela possibilidade de alterar o curso para o alcance de um
resultado.

e) Indicadores e métricas de problemas organizacionais nem sempre são necessários para uma
boa estrutura de gerenciamento de desempenho de processos.

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

13. (CESPE - 2017 – TRE-PE) Uma ampla implementação organizacional de B P M (business
process management) requer, obrigatoriamente, a
a) prescrição de uma estrutura organizacional, uma metodologia ou um conjunto de

ferramentas.
b) instituição de novas disciplinas, entre as quais se inclui o gerenciamento de desempenho e

de portfólio de projetos.
c) definição de novas estratégias organizacionais e de indicadores de desempenho.
d) otimização do desenho de processos alinhada aos objetivos estratégicos, por meio de novas

capacidades.
e) contratação de consultoria especializada que ofereça suporte a essa complexa

implementação.

Modelagem de Processos de Negócio

14. (CESPE - 2019 - FUB) A respeito de análise e melhoria de processos, julgue o item seguinte.

A padronização é indispensável para a melhoria dos processos, visto que indica os meios e os
fins para a execução dos trabalhos.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Modelagem de Processos de Negócio



10/09/2021

15. (CESPE - 2017 – TRE-PE) O B P M (business process management)
a) é uma linguagem utilizada na modelagem de processos e que permite representar um

sistema de forma padronizada, com o intuito de facilitar a compreensão da pré-
implementação do software.

b) é uma linguagem padrão voltada para a especificação de processos de negócios abstratos a
partir de ações de processos de negócio com web services.

c) trata de como os processos são executados para que melhorias possam ser realizadas e os
processos possam ser gerenciados, o que possibilita uma melhor tomada de decisões e uma
visão do negócio como um todo.

d) trata de como os processos devem ser gerenciados, com foco no gerenciamento de projeto
que contemple quatro elementos integrados: princípios, temas, processos e ambiente do
projeto.

e) é um diagrama cuja finalidade é organizar o raciocínio em discussões acerca de um
problema prioritário em processos diversos; tal diagrama permite analisar causas e efeitos
de eventuais problemas nos processos.

Modelagem de Processos de Negócio

Atendimento, Negociação e Vendas

Prof. Elisabete Moreira



10/09/2021

01. (CESPE / CEBRASPE – 2021 - APEX Brasil) Uma medida efetiva para aumentar a qualidade
nos serviços de uma organização é
a) diminuir os custos de prestação do serviço.
b) reduzir o número de clientes.
c) aumentar a quantidade de funcionários.
d) gerar mais benefícios para o cliente.

Atendimento, Negociação e Vendas

02. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil) Em qualidade em serviços, cabe avaliar a aparência
dos elementos físicos mobilizados na prestação, o que se refere à dimensão
a) responsividade.
b) tangibilidade.
c) confiabilidade.
d) acesso.

Atendimento, Negociação e Vendas



10/09/2021

03. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil) A produtividade de um serviço refere-se
majoritariamente
a) à maximização de valor percebido.
b) à geração de benefícios para o cliente.
c) a custos financeiros para a prestação do serviço.
d) à qualidade percebida pelo cliente.

Atendimento, Negociação e Vendas

04. (CESPE- 2021 – SEED-PR ) Marketing, de acordo com Peter Drucker, é a ciência e arte de
explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo com
rentabilidade. Assinale a opção que apresenta a definição correta de marketing digital.
a) Conjunto de estratégias voltadas para a promoção de uma marca na Internet, usando-se

diferentes canais online e métodos que permitem a análise dos resultados em tempo real
b) Estratégia de marketing focada na criação e distribuição de conteúdo relevante, sem a

promoção explícita da marca
c) Segmento que divulga e comercializa o produto propriamente dito para leads, clientes

recorrentes e outros, com a fundamental responsabilidade de apresentar um novo produto
da empresa ao mercado

d) Reunião das estratégias de construção e disseminação de marca, prospecção, fidelização e
criação de autoridade no mercado, cuja meta é ajudar as empresas a conquistar novos
clientes e fidelizá-lo

e) Estratégia de marketing para os próprios funcionários da empresa

Atendimento, Negociação e Vendas
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05. (CESPE- 2021 – SEED-PR) Em se tratando de uma pesquisa de satisfação de clientes de uma
rede de supermercados, é correto afirmar que o cliente está totalmente satisfeito quando
a) a rede possui uma ampla oferta de produtos caros.
b) a rede possui uma maior quantidade de itens a oferecer.
c) sua expectativa é atendida sempre que ele vai até um dos supermercados da rede.
d) a motivação dos funcionários da rede é alta.
e) sua percepção é de que há agilidade no processo de atendimento.

Atendimento, Negociação e Vendas

06. (CESPE- 2021 – SEED-PR ) Assinale a opção que apresenta corretamente as etapas de uma
prospecção de vendas e sua ordem de ocorrência.
a) pós-vendas, apresentação do produto e(ou) serviço, abordagem do cliente, prospecção de

clientes, fechamento
b) fechamento da venda, sondagem de necessidades, contorno de objeções, prospecção de

clientes
c) abordagem do cliente, prospecção de clientes, fechamento, sondagem das necessidades
d) pré-venda, prospecção de clientes, fechamento da venda, contorno das objeções
e) prospecção de clientes, contorno das objeções, fechamento, pós-vendas

Atendimento, Negociação e Vendas
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07. (CESPE- 2019 – SLU-DF) Considerando que as exigências do marketing moderno vão além do
desenvolvimento de um produto ou serviço de qualidade, sendo necessária a comunicação das
empresas entre si, com seus públicos e com partes potenciais envolvidas no negócio, julgue o
item subsecutivo.

Um programa bem elaborado de divulgação de mensagens, que mescle a atividade de relações
públicas com outros elementos do mix de comunicação de marketing, como a promoção, torna o
produto mais concreto para o cliente.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas

08. (CESPE- 2019 – SLU-DF) Com relação ao marketing, julgue o item a seguir.

Para se comunicar de forma objetiva e construir relacionamentos com seus clientes, as empresas
utilizam o mix de comunicação de marketing, que consiste, principalmente, em combinar
ferramentas de propaganda, venda pessoal, promoções de vendas, relações públicas
e marketing direto.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas
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09. (CESPE- 2019 – SLU-DF) Com relação ao marketing, julgue o item a seguir.

Para obter do consumidor a resposta esperada, as empresas desenvolvem um composto de
marketing que alia elementos como produto, preço, praça e promoção, buscando evitar a
segmentação do público, de forma a alcançar o maior número possível de clientes e a obter
deles respostas adequadas e resultados homogêneos.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas

10. (CESPE- 2019 – SLU-DF) Considerando que as exigências do marketing moderno vão além do
desenvolvimento de um produto ou serviço de qualidade, sendo necessária a comunicação das
empresas entre si, com seus públicos e com partes potenciais envolvidas no negócio, julgue o
item subsecutivo.

Mesmo que defina o conteúdo da mensagem de uma propaganda institucional com base em
um mix de comunicação de marketing que inclua planejamento e apelos racionais ou
emocionais, o comunicador não é capaz de prever o efeito de sentido que a mensagem causará
no público-alvo

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas
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11. (CESPE- 2019 – SLU-DF) No que se refere à comunicação com o mercado, julgue o item que
se segue.

A conscientização, um dos estágios de disposição de compra do consumidor, consiste em um
conjunto de ações do comunicador com vistas a despertar um sentimento favorável no público-
alvo em relação ao produto ou serviço oferecido.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas

12. (CESGRANRIO – LIQUIGÁS – 2018) A análise da concorrência é uma etapa importante para a
tomada de decisões de uma empresa. Pensando em começar a operar em um outro país, uma
empresa fabricante de aço encomendou o levantamento desse novo mercado a pesquisadores.
Após algum tempo coletando dados, os pesquisadores constataram que naquele mercado havia
uma pequena quantidade de concorrentes que produziam essencialmente o mesmo produto.
Nesse caso, essa estrutura setorial é classificada como
a) monopólio
b) oligopólio puro
c) monopólio puro
d) monopólio composto
e) concorrência monopolística

Atendimento, Negociação e Vendas
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13. (FCC – SABESP) Na concorrência, são, respectivamente, Estratégia de Ataque e Estratégia
Geral:
a) Ataque frontal e Bypass.
b) Bypass e Inovação.
c) Inovação e Guerrilha.
d) Desconto no preço e Inovação.
e) Guerrilha e Manobra de Cerco.

Atendimento, Negociação e Vendas

14. (FCC – Banco do Brasil – 2013) Após estabelecer claramente objetivos e opositores, as
empresas precisam definir quais as estratégias de ataque, visando ao alcance de vantagem
competitiva. A empresa atacante se iguala à sua oponente, no que se refere a produto,
propaganda, preço e distribuição, por meio da estratégia de
a) ataque pelo flanco.
b) manobra de cerco.
c) ataque frontal.
d) bypass.
e) guerrilha.

Atendimento, Negociação e Vendas



10/09/2021

15. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil ) Quando o cliente tem dificuldade de se aproximar
do atendente ou prestador de um serviço e não consegue ser atendido, ocorre uma falha na
dimensão da qualidade denominada
a) empatia.
b) segurança.
c) tangibilidade.
d) confiabilidade.

Atendimento, Negociação e Vendas

16. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros – SE) É uma boa prática a ser
adotada no atendimento telefônico
a) ser o mais breve possível, evitando identificar-se, pois a comunicação deve centrar-se na

mensagem a ser emitida.
b) dirigir-se ao interlocutor mediante formas de tratamento agradáveis, como amigo ou

querido, para tornar a comunicação mais fluida.
c) evitar pronunciar o nome do interlocutor caso não tenha certeza da pronúncia correta.
d) iniciar pela saudação ao cliente, o que deve incluir a identificação do atendente pelo nome e

pelo cargo.
e) pronunciar a saudação o mais rápido possível, para agilizar o atendimento.

Atendimento, Negociação e Vendas
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17. (CESPE / CEBRASPE - 2021 – IBGE) Em se tratando de manter qualidade de atendimento ao
cliente, é importante aceitar e reconhecer as suas emoções como sendo verdade. Para que o
atendimento seja exercido com qualidade, é necessário agir com base nessas emoções. No que
se refere à prestação de atendimento de qualidade a clientes, assinale a opção correta.
a) Funcionários cujo perfil centra-se no interesse às demandas do cliente e na presteza tendem

a gerar reclamações posteriores.
b) Funcionários que adotam comportamentos defensivos tendem a ter menos problemas com

reclamações posteriores de clientes.
c) Tolerância e flexibilidade, no que se refere à solução de demandas, tendem a gerar, no

cliente, uma percepção negativa acerca da qualidade do atendimento.
d) Capacidade de relativização de demandas é desejável nas situações em que o cliente está

indeciso e o impasse precisa ser resolvido com objetividade.
e) Presteza, característica do funcionário que atende ao cliente com boa vontade e prontidão,

é imprescindível para um atendimento de qualidade.

Atendimento, Negociação e Vendas

18. (CESPE - 2018 - STM) Os novos servidores de determinado órgão da administração pública se
relacionam facilmente com o público externo por meio de fóruns de comunidades online, emails,
blogs e chats. No entanto, servidores com mais tempo de serviço ignoram essas ferramentas de
comunicação, ressaltando a importância do atendimento presencial. Tendo em vista que, em
situações como a do caso hipotético anteriormente descrito, comportamentos distintos podem
trazer como consequência a formação de dois grupos em um mesmo ambiente de trabalho,
julgue o item a seguir, relativo ao referido caso e a aspectos diversos a ele relacionados.

No caso em questão, empatia e compreensão mútua são atributos que podem estar contidos
nas maneiras de atendimento priorizadas por ambos os grupos de servidores.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas
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19. (CESPE - 2018 - STM) Os atendimentos de um órgão da administração pública são realizados
preferencialmente por canais eletrônicos e os atendimentos presenciais devem ser agendados
exclusivamente pelo sítio eletrônico. Os cidadãos que se dirigem diretamente ao órgão sem
terem feito o agendamento não são atendidos e são orientados quanto ao procedimento
automatizado.

Nessa situação hipotética, ao se orientar quanto aos procedimentos a serem adotados pelos
cidadãos que se dirigem diretamente ao órgão público, alcança-se a eficácia no comportamento
interpessoal entre servidor e cliente.
.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas

20. (CESPE - 2017 - TRF - 1ª R) Acerca da qualidade no atendimento ao público, julgue o item
seguinte.

Eficácia no atendimento ao público significa atender às necessidades do cliente, fazendo o
melhor uso dos recursos disponíveis na organização.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas
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21. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil) Nas negociações em que os interesses das partes
são opostos e o ganho de um implica a perda do outro, ocorre uma situação de
a) soma nula.
b) cooperação.
c) ganha-ganha.
d) perde-ganha.

Atendimento, Negociação e Vendas

22. ( CESPE - 2019 - SLU-DF ) A respeito de técnicas de negociação e tomadas de decisão, julgue
o item a seguir.

O sucesso de um processo de negociação depende essencialmente da existência de interesses
divergentes, o que irá motivar o debate e o relacionamento entre as partes para que estas
possam chegar a um acordo.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas
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23. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil) O ato de informar caracteriza-se por ser

a) unilateral, enquanto o ato de comunicar é direto.
b) bilateral, enquanto o ato de comunicar é unilateral.
c) unilateral, enquanto o ato de comunicar é bilateral.
d) direto, enquanto o ato de comunicar é bilateral.

Atendimento, Negociação e Vendas

24. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros – SE) O processo de
comunicação nas organizações ocorre efetivamente quando
a) a mensagem é transmitida pelo canal de comunicação.
b) o emissor emite sua mensagem.
c) a mensagem é interpretada pelo receptor.
d) a mensagem é codificada.
e) o significado da mensagem é concebido pelo emissor.

Atendimento, Negociação e Vendas
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25. (CESPE - 2019 - SLU-DF ) A respeito de técnicas de negociação e tomadas de decisão, julgue o
item a seguir.

O planejamento estratégico prévio permite ao negociador conduzir o processo com maior
segurança e clareza de seus objetivos e dos meios para alcançá-los.

( ) CERTO ( ) ERRADO

Atendimento, Negociação e Vendas
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Bancos investiram R$ 25,7 bilhões em tecnologia em 
2020, diz levantamento da Febraban
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Bancos acreditam que agenda ESG não tem mais 
volta: “Pandemia foi um acelerador”

Para os presidentes dos maiores bancos do país, o tema ganhou ainda mais
relevância durante a crise causada pela pandemia

Por Lucinda Pinto e Alvaro Campos, Valor — São Paulo22/06/2021
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ESG é uma sigla que em inglês significa Environmental, Social and Governance e consiste em práticas
que uma empresa adota considerando os aspectos ambientais, sociais e de governança.

Ou seja, uma empresa que segue os princípios do ESG não se preocupa apenas com os índices
financeiros. Nesse caso, eles avaliam também os impactos ambientais e sociais de suas ações.

A sigla ESG surgiu a partir de um relatório feito em 2005, que recebeu o nome de “Who Care Wins” (ou
“Ganha quem se importa”, em português). Esta foi uma iniciativa da ONU na qual participaram 20
instituições financeiras de 9 países distintos, incluindo o Brasil.

Brasileiro teme fraudes, vê crimes de 
violação de dados pessoais crescerem e 

cobra lei mais dura

Febraban
02/07/2021
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Embora uma grande parte perceba uma evolução positiva na segurança de seus dados pessoais,
nos últimos cinco anos, um terço acredita que estão menos seguros e 22% não identificaram
alteração no período. Já para os próximos cinco anos, 54% têm a expectativa de avanço na
segurança e apenas 22% apostam que esses dados estarão ainda menos seguros.

Segundo dados da FEBRABAN, no primeiro bimestre de 2021 os ataques de phishing, a chamada
pescaria digital, cresceu 100% em relação ao ano passado, enquanto os golpes da falsa central
telefônica e falso funcionário de banco tiveram crescimento ainda maior, de 340%.

CEBRASPE
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