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NOÇÕES DE SISTEMA BANCÁRIO E
RESOLUÇÃO CMN

Prof.ª Amanda Aires

Questão: CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
A principal característica do crédito direto ao consumidor (CDC) é que esse
instrumento de financiamento dispensa

a) avalista
b) análise cadastral do cliente
c) limite de prazo de pagamento
d) limite de crédito
e) identificação do cliente
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Questão: CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
A principal característica do crédito direto ao consumidor (CDC) é que esse
instrumento de financiamento dispensa

a) avalista
b) análise cadastral do cliente
c) limite de prazo de pagamento
d) limite de crédito
e) identificação do cliente

CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
O texto seguinte diz respeito à generalização das políticas monetárias consideradas não
convencionais por parte dos bancos centrais do mundo inteiro. Os bancos centrais globais
agora percebem que políticas monetárias antes consideradas não convencionais e temporárias
agora se revelam convencionais e duradouras. Obrigados a encontrar novas soluções devido à
crise financeira de 2008 e novamente neste ano por causa da pandemia de coronavírus, o
Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês), o Banco Central Europeu e a maioria dos bancos
centrais internacionais se tornaram mais agressivos e inovadores do que nunca na defesa das
economias contra a recessão e ameaça de deflação.

KENNEDY, S; DODGE, S. Política monetária não convencional agora é ferramenta duradoura. 
Exame, São Paulo, 15 set. 2020. Adaptado.Disponível em: https://exame.com/. Acesso em: 29 

ago. 2021.
Um exemplo de política monetária não convencional é a

a) redução da taxa básica de juros
b) compra de títulos públicos e privados por parte dos bancos centrais
c) redução das taxas de redesconto
d) expansão da base monetária
e) venda de títulos com o compromisso de recompra pela autoridade monetária
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CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
O texto seguinte diz respeito à generalização das políticas monetárias consideradas não
convencionais por parte dos bancos centrais do mundo inteiro. Os bancos centrais globais
agora percebem que políticas monetárias antes consideradas não convencionais e temporárias
agora se revelam convencionais e duradouras. Obrigados a encontrar novas soluções devido à
crise financeira de 2008 e novamente neste ano por causa da pandemia de coronavírus, o
Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês), o Banco Central Europeu e a maioria dos bancos
centrais internacionais se tornaram mais agressivos e inovadores do que nunca na defesa das
economias contra a recessão e ameaça de deflação.

KENNEDY, S; DODGE, S. Política monetária não convencional agora é ferramenta duradoura. 
Exame, São Paulo, 15 set. 2020. Adaptado.Disponível em: https://exame.com/. Acesso em: 29 

ago. 2021.
Um exemplo de política monetária não convencional é a

a) redução da taxa básica de juros
b) compra de títulos públicos e privados por parte dos bancos centrais
c) redução das taxas de redesconto
d) expansão da base monetária
e) venda de títulos com o compromisso de recompra pela autoridade monetária

CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
Embora as taxas de câmbio R$/US$, cotadas diariamente nos mercados de câmbio à
vista, sejam expressas em valores nominais, ao longo do tempo essas taxas podem-
se desviar de seus valores reais. Contribui para a apreciação real da moeda
brasileira, em relação ao dólar norte-americano, a(o)

a) redução da produtividade média no Brasil, comparativamente à dos Estados
Unidos
b) queda dos preços das commodities exportadas pelo Brasil
c) taxa de inflação no Brasil maior do que a taxa de inflação norte-americana
d) compra de reservas internacionais pelo Banco Central do Brasil
e) maior grau de incerteza no Brasil
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CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
Embora as taxas de câmbio R$/US$, cotadas diariamente nos mercados de câmbio à
vista, sejam expressas em valores nominais, ao longo do tempo essas taxas podem-
se desviar de seus valores reais. Contribui para a apreciação real da moeda
brasileira, em relação ao dólar norte-americano, a(o)

a) redução da produtividade média no Brasil, comparativamente à dos Estados
Unidos
b) queda dos preços das commodities exportadas pelo Brasil
c) taxa de inflação no Brasil maior do que a taxa de inflação norte-
americana
d) compra de reservas internacionais pelo Banco Central do Brasil
e) maior grau de incerteza no Brasil

CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
Desde 1999, o Brasil adota um regime de câmbio flutuante (ou flexível). Considerando-
se a prática brasileira desde então, nesse regime cambial, a

a) taxa de câmbio é fixada pelo Banco Central do Brasil.
b) taxa de câmbio é determinada pela oferta e demanda de moeda estrangeira.
c) taxa de câmbio não sofre interferência do Banco Central do Brasil.
d) taxa de câmbio não influencia a rentabilidade dos exportadores.
e) fixação da taxa básica de juros (Selic) torna-se dependente da política cambial.
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CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
Desde 1999, o Brasil adota um regime de câmbio flutuante (ou flexível). Considerando-
se a prática brasileira desde então, nesse regime cambial, a

a) taxa de câmbio é fixada pelo Banco Central do Brasil.
b) taxa de câmbio é determinada pela oferta e demanda de moeda
estrangeira.
c) taxa de câmbio não sofre interferência do Banco Central do Brasil.
d) taxa de câmbio não influencia a rentabilidade dos exportadores.
e) fixação da taxa básica de juros (Selic) torna-se dependente da política cambial.

CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
Nos contratos de financiamento de automóveis, a garantia de pagamento da dívida é
o próprio bem, isto é, o automóvel adquirido pelo devedor. Nesse caso, trata-se de

a) aval
b) fiança
c) hipoteca
d) alienação fiduciária
e) penhor mercantil
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CESGRANRIO - TBN (CEF)/CEF/"Sem Área"/2021Assunto:
Nos contratos de financiamento de automóveis, a garantia de pagamento da dívida é
o próprio bem, isto é, o automóvel adquirido pelo devedor. Nesse caso, trata-se de

a) aval
b) fiança
c) hipoteca
d) alienação fiduciária
e) penhor mercantil

CESGRANRIO - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021Assunto: BACEN (Banco Central 
do Brasil)
No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do Sistema Financeiro Nacional é o

a) Conselho Monetário Nacional
b) Ministério da Economia
c) Banco Central do Brasil
d) Banco do Brasil
e) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
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CESGRANRIO - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021Assunto: BACEN (Banco Central 
do Brasil)
No Brasil, o órgão responsável pela fiscalização do Sistema Financeiro Nacional é o

a) Conselho Monetário Nacional
b) Ministério da Economia
c) Banco Central do Brasil
d) Banco do Brasil
e) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

CESGRANRIO - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021Assunto: COPOM (Comitê de 
Política Monetária)
Dentro do Sistema de Metas para a inflação, o Conselho Monetário Nacional (CMN)
estabelece a meta para a inflação. A partir dessa meta, o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (Bacen) reúne-se periodicamente para
analisar a economia brasileira.
Nesse contexto, é atribuição do Copom

a) definir a meta da taxa Selic.
b) determinar o papel do Bacen no mercado cambial.
c) formular normas aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).
d) divulgar, diariamente, a taxa de juros de curto prazo para operações realizadas no
mercado financeiro.
e) autorizar o funcionamento das instituições financeiras e de outras entidades
conforme legislação em vigor.
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CESGRANRIO - Esc BB/BB/Agente Comercial/2021Assunto: COPOM (Comitê de 
Política Monetária)
Dentro do Sistema de Metas para a inflação, o Conselho Monetário Nacional (CMN)
estabelece a meta para a inflação. A partir dessa meta, o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (Bacen) reúne-se periodicamente para
analisar a economia brasileira.
Nesse contexto, é atribuição do Copom

a) definir a meta da taxa Selic.
b) determinar o papel do Bacen no mercado cambial.
c) formular normas aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional (SFN).
d) divulgar, diariamente, a taxa de juros de curto prazo para operações realizadas no
mercado financeiro.
e) autorizar o funcionamento das instituições financeiras e de outras entidades
conforme legislação em vigor.

CESGRANRIO - Esc BB/BB/Agente de Tecnologia/2021Assunto: COPOM (Comitê 
de Política Monetária)
No Brasil, a fixação da taxa básica de juros da economia (a Selic) está sob a alçada
do

a) Comitê de Política Monetária
b) Conselho Monetário Nacional
c) Ministério da Economia
d) Banco do Brasil
e) mercado financeiro
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CESGRANRIO - Esc BB/BB/Agente de Tecnologia/2021Assunto: COPOM (Comitê 
de Política Monetária)
No Brasil, a fixação da taxa básica de juros da economia (a Selic) está sob a alçada
do

a) Comitê de Política Monetária
b) Conselho Monetário Nacional
c) Ministério da Economia
d) Banco do Brasil
e) mercado financeiro

OBRIGADA

Prof.ª Amanda Aires

19

20



LÍNGUA PORTUGUESA

Prof. Felipe Luccas

@professorfelipeluccas Professor felipe luccas

t.me/professorfelipeluccas @professorfelip6

21

22



QUESTÕES

Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

ORTOGRAFIA

Prof. Felipe Luccas

Prof. Felipe Luccas

23

24



Monossílabos

Terminados em A(s), 
E(s), O(s)

Ex: Pá, Ré, Pó

Terminados em Ditongo 
Aberto Éu(s), Éi(s), Ói(s)

Ex: Céu, Réis, Dói

Oxítonas

Terminadas em A(s), 
E(s), O(s), Em, Ens
ex: Sofá, Café, Jiló, Também, 

Parabéns

Terminadas em Ditongo 
Aberto Éu(s), Éi(s), Ói(s)

Ex: Chapéu, Anéis, Heróis

Paroxítonas

Todas, EXCETO as 
terminadas em A(s), E(s), 

O(s), Em, Ens
ex: fácil, hífen, álbum, cadáver, álbuns, 

tórax, júri, lápis, vírus, bíceps, órfão.

Terminadas em Ditongo
Ex: Necessária, Ministério, 

Homogêneo, Imóveis

Gabarito Letra D.

CESGRANRIO / 2021
No texto, foram empregadas as palavras aí (l. 31) e ótimo (l. 35), ambas acentuadas
graficamente.
Duas outras palavras corretamente acentuadas pelos mesmos motivos que aí e ótimo são,
respectivamente,
A juíz e ébano
B Icaraí e rítmo
C caquís e incrédulo
D país e sonâmbulo
E abacaxí e econômia

androide, odisseia, arguição, pelo, feiura, enjoo
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Gabarito Letra B.

CESGRANRIO / 2021
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 O gosto adocicado do chicle mau acaba e queremos outro.
D Nada como balas e chicletes durante uma seção de cinema.
E A ideia de viver para sempre persegue o homem a séculos.

Gabarito Letra D.

CESGRANRIO / 2021
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 O prazer que experimenta-se com o sabor dos doces é enorme.
D Poucos se impressionam com a descoberta da possibilidade da eternidade.
E Nos perguntamos até quando vamos sonhar com uma vida eterna de prazer.
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Gabarito Letra E.

CESGRANRIO / 2021
A colocação do pronome oblíquo átono destacado está de acordo com o que prevê a norma-
padrão da língua portuguesa no seguinte período:
A Consideraria-se o QA mais importante que o QI há duas décadas?
B Se busca investir naquilo que pode fazer a diferença entre a máquina e o homem.
C As mudanças no mercado de trabalho jamais dar-se-ão sem investimento no capital humano.
D Os candidatos que saem-se melhor nas entrevistas são contratados mais rapidamente.
E Alguns se consideram mais preparados para enfrentar adversidades no trabalho do que em
família.

A empresa que investe em seus funcionários cuida de seu equilíbrio financeiro.

Gabarito Letra A.

CESGRANRIO / 2021
No trecho do parágrafo 3 “As empresas, não compreendendo a importância de ter seus
funcionários alfabetizados financeiramente, também não investem nessa área”, a oração
destacada tem valor semântico de
A causa
B proporção
C alternância
D comparação
E consequência
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Gabarito Letra E.

CESGRANRIO / 2021
O pronome se destacado apresenta a mesma função e classificação que exerce em
“Automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados [...]”
(parágrafo 5) no seguinte período:
A Alguns trabalhadores mais velhos arrependem-se de não procurar entender a nova realidade
do mercado de trabalho.
B Acostumar-se com as novas exigências do mundo do trabalho é condição para sobreviver no
mercado hoje.
C O mercado vem mudando: trata-se agora de valorizar flexibilidade, curiosidade, coragem e
resiliência.
D Ainda se hesita diante da escolha entre habilidades medidas pelo QI e aquelas medidas pelo
QA.
E Ao longo do tempo, verificam-se mudanças nas habilidades exigidas diante de novas maneiras
de trabalhar.

Gabarito Letra C.

CESGRANRIO / 2021
A palavra destacada funciona como um elemento de coesão retomando um antecedente,
promove a continuidade do texto e exerce uma função sintática, na seguinte passagem:
A “O que é o QA”. (título)
B “um algoritmo pode executar essas tarefas com mais rapidez e precisão do que um humano.”
(parágrafo 5)
C “Para evitar a obsolescência, os trabalhadores que cumprem essas funções precisam
desenvolver novas habilidades”. (parágrafo 6)
D “Edmondson diz que toda profissão vai exigir adaptabilidade e flexibilidade”. (parágrafo 7)
E “mesmo que seja difícil mensurá-lo, especialistas dizem que ele pode ser desenvolvido.”
(parágrafo 8)
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Gabarito Letra C.

CESGRANRIO / 2021
A frase em que a concordância verbal atende ao que prevê a norma-padrão da língua
portuguesa é:
A Restava cerca de quinze candidatos para a entrevista.
B Não sou eu que elabora as perguntas para as entrevistas.
C No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos.
D Nenhum de nós estamos preparados para a responsabilidade daquele cargo.
E Mais de um indicador são usados para a seleção dos profissionais durante as entrevistas.

CESGRANRIO / 2021
Considerando-se as regras da norma-padrão da língua portuguesa, a concordância nominal da
palavra destacada está adequadamente construída em:

A Naquela palestra, foram abordadas ensinamentos e orientações sobre o bom uso do
dinheiro.

B Sempre há bastante investidores interessados em discussões que abordam o mercado de
ações.

C Perderemos menas oportunidades se nos mantivermos sempre atentos ao mercado
financeiro.

D O mercado está vendo crescer uma tendência de conglomerados francos-brasileiros no país.

E É proibida a movimentação financeira efetuada por menores no âmbito do direito
financeiro.

Gabarito Letra E/
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Gabarito Letra D.

CESGRANRIO / 2021
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 Aproveitou, a textura, o sabor docinho do chicle, e ainda o comparou com o mundo
impossível da eternidade.
D Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, passam a fantasiar sobre ele na
tentativa de entendê-lo.
E Quando as crianças sonham, em serem príncipes, princesas e fadas, elas fantasiam sobre
viverem felizes para sempre.

Muitos itens já fizeram papel de dinheiro: o sal, usado até hoje por tribos da Etiópia, a
cachaça, utilizada no Brasil colonial, e o bacalhau, antes usado na Escandinávia.

Gabarito Letra B.

CESGRANRIO / 2021
O sinal indicativo de crase está usado de acordo com a norma-padrão em:
A Tenho preocupações referentes à questões ambientais.
B Medidas de proteção à infância precisam ser tomadas por governos.
C Devem-se fazer campanhas para aumentar às preocupações sanitárias.
D À partir do início da faculdade é necessário estudar muito.
E Você confere, à seguir, os documentos dos clientes.
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Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de R$ 120.000,00, pelo sistema SAC, a
uma taxa de juros de 10% a.m., para ser pago em 4 prestações mensais ao final de cada
mês, sendo a primeira prestação no valor de R$ 42.000,00. A Tabela abaixo poderá ser
usada para seus cálculos.

Período Saldo Inicial Juros Amortização Prestação Saldo Final

0 120.000,00

1 120.000,00 42.000,00

2

3

4

CESGRANRIO - ESCRITURÁRIO (BB) 2021 "

Quais os valores aproximados que serão pagos, pelo cliente, a título de juros e prestação,
respectivamente, ao final do terceiro mês?
A. R$ 12.000,00; R$ 42.000,00 B. R$ 3.000,00; R$ 39.000,00
C. R$ 12.000,00; R$ 30.000,00 D. R$ 6.000,00; R$ 36.000,00
E. R$ 9.000,00; R$ 33.000,00

CESGRANRIO - ESCRITURÁRIO (BB) 2021 "
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Devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de R$
20.000,00, em dez/2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no
sistema PRICE, de modo que a primeira fosse paga em jan/21, e a última, em dez/22.
Considere que o Banco cobre R$ 660,00 de taxas, que serão financiadas juntamente com o
valor do empréstimo, por escolha do cliente, e que a taxa de juros cobrada, devido ao risco
da operação, seja de 3% ao mês.

CESGRANRIO - ESCRITURÁRIO (BB) 2021 "

CESGRANRIO - ESCRITURÁRIO (BB) 2021 "
Desconsiderando-se o IOF na operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na
data de vencimento, o valor da segunda prestação, em sua respectiva data de vencimento
será de, aproximadamente,
Dados: 1,0324 = 2,033.
A. R$ 1.120,00 B. R$ 1.220,00 C. R$ 1.320,00 D. R$ 1.420,00 E. R$ 1.520,00
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CESGRANRIO - ESCRITURÁRIO (BB) 2021 "
Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000,00, um cliente percebeu que,
após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93.
Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price.

Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento?
A. 1,0%
B. 1,3%
C. 1,6%
D. 2,3%
E. 2,6%

CESGRANRIO - PROFISSIONAL (BNDES) /2013
Um banco concedeu a uma empresa de pequeno porte um empréstimo no valor de R$
50.000,00, cujo contrato prevê um pagamento de 5 prestações mensais postecipadas pelo
sistema de amortização misto (SAM), à taxa de juros de 4% ao mês.

Sabendo-se que pelo sistema francês de amortização (Price) a amortização da 1a parcela será
de R$ 9.231,36, o valor da 2a prestação que a empresa deverá pagar, de acordo com o
contrato, será, em reais, de
A. 11.231,36
B. 11.415,68
C. 11.600,00
D. 11.615,68
E. 12.000,00
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CESGRANRIO - PROFISSIONAL (BNDES) /2013

CESGRANRIO - PROFISSIONAL (BNDES) /2013
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CESGRANRIO - ECONOMISTA JÚNIOR (TRANSPETRO)/2018
Ao decidir entre dois projetos de investimento mutuamente exclusivos, X e Y, um investidor
escolheu X, o qual apresentou o maior valor presente líquido (VPL). Deduz-se que X tem
A. taxa interna de retorno maior do que Y
B. período de payback menor do que Y
C. “duration” menor do que Y
D. investimento inicial menor do que Y
E. maior VPL do que Y, calculado à taxa mínima de atratividade

CESGRANRIO - TÉCNICO BANCÁRIO (BASA)/2015
Considere duas propostas para a compra de um automóvel que custa R$ 30.603,00.

Proposta X: 1% de desconto para pagamento à vista.
Proposta Y: pagamento único para daqui a dois meses.

Sejam D a diferença aproximada entre o valor presente líquido da proposta X e o da proposta
Y, e um comprador que tem o dinheiro aplicado a juros compostos de 1% ao mês.

Utilizando o método do valor presente líquido para decidir, é preferível, para o comprador
considerado, a proposta
A. X, pois D é de menos R$ 3,00.
B. Y, pois D é de R$ 882,00.
C. X, pois D é de menos R$ 612,00.
D. X, pois D é de menos R$ 921,00.
E. Y, pois D é de R$ 297,00.
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CESGRANRIO - TÉCNICO BANCÁRIO (BASA)/2015
Considere duas propostas para a compra de um automóvel que custa R$ 30.603,00.

Proposta X: 1% de desconto para pagamento à vista.
Proposta Y: pagamento único para daqui a dois meses.

CESGRANRIO - PROFISSIONAL JÚNIOR (BR) /2015
Foi oferecido a uma empresa um projeto para investimento de R$ 120.000,00 com a seguinte
previsão do fluxo de entradas de caixa:

1º ano = R$ 55.000,00
2º ano = R$ 54.450,00
3º ano = R$ 26.620,00

Considerando somente as informações recebidas, a taxa de retorno de 10% ao ano, fixada
pela empresa, e o método de análise do Valor Presente Líquido (VPL), o resultado desse
investimento, em reais, é
A. negativo de 17.769,00
B. negativo de 5.000,00
C. positivo de 12.073,00
D. positivo de 16.070,00
E. positivo de 26.980,00
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CESGRANRIO - PROFISSIONAL JÚNIOR (BR) /2015
Foi oferecido a uma empresa um projeto para investimento de R$ 120.000,00 com a seguinte
previsão do fluxo de entradas de caixa:

1º ano = R$ 55.000,00
2º ano = R$ 54.450,00
3º ano = R$ 26.620,00

CESGRANRIO - ESCRITURÁRIO (BB)/ /2015/
Um investimento rende à taxa de juros compostos de 12% ao ano com capitalização
trimestral.

Para obter um rendimento de R$ 609,00 daqui a 6 meses, deve-se investir, hoje, em reais,
A. 6.460
B. 10.000
C. 3.138
D. 4.852
E. 7.271
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CESGRANRIO - TÉCNICO BANCÁRIO NOVO (CEF) 2021 
Um banco possui, atualmente, um modelo de financiamento em regime de juros compostos,
em que as parcelas são pagas, mensalmente, a uma taxa de juros de 2% ao mês. Para um
certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada três
meses, a uma taxa de juros trimestral equivalente à praticada no modelo atual.

A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de
financiamento é:
A. 2,48%
B. 6,00%
C. 6,12%
D. 7,28%
E. 8,00%

CESGRANRIO - ANALISTA (TRANSPETRO)/ 2018
Considere que uma empresa vai realizar uma aplicação de 10 milhões de reais, com prazo de
resgate para 1 ano, a partir de hoje, e precisa decidir entre as cinco opções apresentadas a
seguir.

Opção I – taxa de 24% ao ano, com capitalização mensal

Opção II – taxa efetiva de 24% ao ano

Opção III – taxa de 24% ao ano, com capitalização quadrimestral

Opção IV – taxa de 2,2% ao mês, no regime de juros simples

Opção V – taxa de 24% ao ano, com capitalização semestral
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CESGRANRIO - ANALISTA (TRANSPETRO)/ 2018
Considerando-se 1,27 como aproximação para 1,02 12, a opção que apresenta a maior taxa
anual de retorno, dentre as cinco apresentadas, é a
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

OBRIGADO!

Prof. Jhoni Zini
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ATENDIMENTO E TÉCNICAS DE
VENDAS

Prof.ª Stefan Fantini
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Matriz SWOT

Cinco Forças de Porter
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Estratégias Competitivas Genéricas

Matriz Ansoff
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Segmentação e 
Posicionamento

Segmentação 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). 

Posicionamento 
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 

Segmentação
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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Profissional de Atendimento

Profissional de 
Atendimento

Perfil

Gostar de pessoas

Ser paciente

Ter bom equilíbrio emocional

Ser educado

Ter resistência à frustração

Ser bom ouvinte (e saber ouvir “reclamações”)

Gostar de aprender

Ser motivado e/ou entusiasmado

Ter empatia

Utilizar a norma padrão de linguagem, sem gírias

Ser pontual e organizado

Ser leal e discreto

Falar com clareza, cordialidade e precisão

Postura / 
Apresentação

O vestuário

Os cuidados pessoais (asseio)

A postura

As atitudes

Os comportamentos

Telemarketing

Telemarketing Ativo

o profissional (a empresa) liga para o cliente
para informar algo importante, vender algum 
produto/serviço, ou verificar a qualidade do 

atendimento. 
Telemarketing Passivo

o profissional (a empresa) recebe a ligação do 
cliente para obter alguma informação ou comprar 

algum produto/serviço. 
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Regras/Técnicas do Atendimento Telefônico ao Cliente

Regras / 
Técnicas do 
Atendimento 
Telefônico ao 

Cliente

Ao atender a ligação, a primeira coisa que o profissional deve fazer é identificar o nome da empresa, 
dizer seu nome e cumprimentar o cliente

Atender a ligação o mais breve possível

O atendente deve pronunciar as palavras corretamente e claramente

O profissional deve manter um diálogo formal, utilizando a norma padrão de linguagem. Não se deve 
utilizar gírias ou “apelidos pessoais” para se referir ao cliente.

O profissional deve falar em ritmo cadenciado/compassado.

O profissional deve respirar corretamente

O profissional deve evitar a utilização de palavras rebuscadas ou “técnicas” 

O profissional não deve utilizar frases negativas, tais como: “não podemos” ou “não sabemos”.

Regras/Técnicas do Atendimento Telefônico ao Cliente

Regras / 
Técnicas do 
Atendimento 
Telefônico ao 

Cliente

O atendente deve ouvir o cliente com atenção, sempre em busca de entender suas necessidades.

O atendente não deve deixar que a ansiedade ou nervosismo atrapalhem o diálogo.

O profissional deve utilizar códigos fonéticos para confirmação de dados. 

Quando houver a necessidade de colocar o cliente em espera, o atendente deve, primeiro, perguntar 
se o cliente pode aguardar e, em seguida, pedir licença para interromper o diálogo; depois, quando 

retornar ao diálogo, o atendente deve se “desculpar” pela demora.

Indicar ao cliente o que está fazendo

Sempre confirmar os dados dos clientes, utilizando perguntas de confirmação.

Sempre manter discrição e sigilo com as informações tratadas no atendimento.
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Atitudes Necessárias ao Bom Relacionamento Interpessoal

Bom 
Relacionamento 

Interpessoal

Empatia capacidade de compreender o que as outras pessoas estão 
sentindo

Compreensão 
Mútua

os indivíduos “compreenderam” os sentimentos e as situações 
uns dos outros

Comportamento 
Receptivo Ser aberto a novas ideias e opiniões. Aceitar novas possibilidades.

Proatividade capacidade de identificar as oportunidades e os problemas antes 
que eles aconteçam. 

Processo de Vendas

Prospecção e 
Qualificação

Planejamento da 
Venda / Pré-

abordagem / Pré-
venda

Abordagem

Apresentação e 
Demonstração

Superação de 
Objeções

Fechamento

Acompanhamento e 
Manutenção
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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 
Apresentação Metodologia AIDA: Atenção, Interesse, Desejo e Ação.

Tipos de 
Apresentação

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

Metodologia de Apresentação (AIDA)

Metodologia de 
Apresentação 

AIDA

Awareness (Atenção) Atrair a Atenção do potencial cliente. 

Interest (Interesse) Manter o Interesse na mensagem.. 

Desire (Desejo) Despertar no cliente o Desejo de comprar o produto. 

Action (Ação) Obter a Ação de compra. 
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Estrutura da Força de Vendas

Estruturação 
(Organização) 
da Força de 

Vendas

Por Produto                                 
(Por Serviço)

são criadas diferentes “equipes”, que ficam responsáveis por 
determinados produtos ou linhas de produtos. 

Por Clientes                      
(Por Mercado)

cada vendedor/equipe de vendas fica responsável por um 
determinado número de clientes. A divisão dos clientes é 

realizada de acordo com o “perfil” dos clientes. 

Por Território
(Por Região / Por Base 

Geográfica)

os vendedores/equipe de vendas são divididos de acordo com 
determinada região (cidade, estado, ou qualquer outro tipo de 

divisão territorial).

Por Funções
os vendedores/equipe de vendas se especializam em 

determinadas atividades/funções específicas do processo de 
vendas

Mista
a estruturação/organização da força de vendas mista consiste 

na “combinação” entre dois ou mais tipos de estrutura de força 
de vendas.

Tipos de 
Desertores

Desertor de 
preço

trata-se do cliente que abandona a empresa e muda para outro concorrente que 
oferece produtos e serviços mais baratos. 

Desertor de 
produto 

trata-se do cliente que abandona a empresa e muda para outro concorrente que 
oferece produtos e serviços de melhor qualidade.

Desertor de 
serviço

trata-se do cliente que abandona a empresa por conta de processos inadequados 
de atendimento aos clientes. Ou seja, o cliente despreza o serviço de 

atendimento ao cliente prestado pela organização. 

Desertor de 
mercado trata-se do cliente que abandona a empresa por questões de mercado.  

Desertor 
tecnológico

trata-se do cliente que abandona a empresa pois tem a necessidade de consumir 
produtos ou serviços de outra tecnologia. 

Desertor 
organizacional

trata-se do cliente que abandona a empresa em decorrência de divergências 
“políticas” da organização. 

Deserção

73

74



Tipos de Reclamação

Tipos de 
Reclamação

Reclamação Instrumental
Essa reclamação é realizada com o objetivo de se alterar algum estado 

indesejável. Ou seja, o cliente que “reclama” espera que o funcionário/empresa 
corrija determinada situação. 

Reclamação Não-Instrumental
Essa reclamação é realizada com o objetivo de expressar a insatisfação. Ou seja, 
o cliente que “reclama” tem por objetivo principal expressar a sua insatisfação, sem 

qualquer expectativa de que o estado indesejável seja alterado.

Características dos Serviços

Características 
dos Serviços

Intangibilidade
(Imaterialidade) Os serviços não são palpáveis.

Inseparabilidade
Os serviços geralmente são produzidos e consumidos ao 
mesmo tempo. Ou seja, a produção (execução do serviço) 

e consumo ocorrem simultaneamente. 

Variabilidade
(Heterogeneidade)

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

Produto

"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

Promoção

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 
Marketing 
Moderno

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. 

Processos
refletem toda a criatividade, a disciplina e a estrutura incorporadas à 

administração de marketing. 

Programas
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. 

Performance

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

Marketing 
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).

Copywriting
“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. 

Orientações da organização em relação ao Mercado

Orientação da 
Organização 

em Relação ao 
Mercado

Orientação para 
a produção

Baseia-se na ideia de que os consumidores preferem produtos “fáceis” de 
encontrar e de “baixo custo”. 

Orientação para 
o produto

Baseia-se na ideia de que os consumidores preferem produtos de maior 
qualidade e desempenho, ou produtos que possuam características 

inovadoras

Orientação para 
vendas

Baseia-se na ideia de que os consumidores e as empresas não vão, 
espontaneamente, comprar os produtos de uma organização em quantidade 

“suficiente” para a organização

Orientação para 
marketing

baseia-se na filosofia de “sentir e responder”, focada no cliente. O objetivo 
não é encontrar o “cliente certo” para o seu produto; mas sim encontrar o 

“produto certo” para o seu cliente. 

Orientação para 
marketing 
holístico

considera que “tudo é importante” e que é necessária uma visão integrada e 
abrangente. 
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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.

Nível do Marketing de Relacionamento

Nível do 
Marketing 

de 
Relacionam

ento

Marketing     
Básico

a empresa busca vender o produto para satisfazer as necessidades 
primárias dos clientes. Em outras palavras, o objetivo é 

simplesmente vender o produto

Marketing 
Reativo

a organização busca oferecer o mesmo ou mais do que a 
concorrência. A organização incentiva o cliente a entrar em 

contato com a organização para fornecer seu feedback

Marketing 
Responsável

a organização busca atender ao cliente respeitando os direitos do 
consumidor. A organização realiza contato pós-venda com o 

cliente para colher sugestões, informações, críticas e elogios com o 
objetivo de melhorar a qualidade do produto

Marketing 
Proativo

a organização busca antecipar-se à concorrência, oferecendo aos 
clientes produtos/serviços “não esperados” (produtos que a 
concorrência não oferece). A organização mantém um contato 
“constante” com o cliente, para informar sobre os produtos 

existentes, novos produtos, etc

Marketing 
Parceria

a organização busca manter um relacionamento de cumplicidade 
com os clientes, com o objetivo de agradá-los sempre. Para isso, é 

importante que os clientes percebam um valor elevado sobre o 
produto/serviço. A organização trabalha continuamente, em conjunto 

com o cliente, buscando descobrir formas de alcançar melhores 
desempenhos
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Nível do Marketing de Relacionamento

Margem Alta Margem Média Margem Baixa

Muitos clientes / 
distribuidores Marketing Responsável Marketing Reativo Marketing Básico ou Reativo

Quantidade média 
de clientes / 

distribuidores
Marketing Proativo Marketing Responsável Marketing Reativo

Poucos clientes / 
distribuidores Marketing Parceria Marketing Proativo Marketing Responsável

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
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Modelo de Qualidade do Atendimento em Serviços 
– Service Quality Gap Analysis (SERVQUAL)

05 Critérios 
Modelo 

SERVQUAL

Tangibilidade 
(Aspectos Tangíveis)

trata-se da aparência física das instalações, dos equipamentos, dos 
materiais, dos serviços e do quadro de funcionários. 

Confiabilidade consiste na capacidade de prestar o serviço “prometido” de forma precisa, 
confiável, eficiente e consistente. 

Responsividade 
(Receptividade / 

Presteza)
trata-se da capacidade de ajudar os clientes com prontidão. 

Empatia Trata-se de fornecer atenção individualizada, facilidade de acesso e de 
comunicação

Garantia 
(Segurança)

Trata-se de possuir os conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias para, com cordialidade, prestar um serviço seguro, 

transparecendo a confiança a credibilidade da organização

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

Zona de Tolerância

Serviço 
“Adequado” Serviço         

“Desejado”
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Canais Remotos de Vendas

Canais 
remotos 

para 
vendas

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.

Multicanal x Omnichannel

Multicanal
Interação por meio de diversos 

canais.
Omnichannel

Convergência de todos os canais 
utilizados pela empresa. Integração de 

todos os canais aos compradores. 
Focada na experiência do consumidor.
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Marketplace x Marketspace

MarketPLACE
mercado físico MarketSPACE

mercado virtual

Resolução 4.860/2020

Art. 3º A ouvidoria tem por finalidade:

I - atender em última instância as demandas dos clientes e
usuários de produtos e serviços que não tiverem sido
solucionadas nos canais de atendimento primário da
instituição; e

II - atuar como canal de comunicação entre a instituição e os
clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na
mediação de conflitos.
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Resolução 4.860/2020

Art. 6º (...)

§ 1º O atendimento prestado pela ouvidoria:

(...)

III - pode abranger:
      a) excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente 
pelos canais de 
      atendimento primário; e

      b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por 
órgãos públicos ou 
      por outras entidades públicas ou privadas.

Resolução 4.860/2020

Art. 6º (...)

§ 2º O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar
dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de
forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o
número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de
demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os
motivos da prorrogação.
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Resolução 4.860/2020
Art. 7º As instituições referidas no art. 2º devem:
(...)
III - garantir o acesso gratuito dos clientes e dos usuários ao
atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes,
inclusive por telefone, cujo número deve ser:
(...)
Parágrafo único. As informações relativas às demandas recebidas
pela ouvidoria devem permanecer registradas no sistema
mencionado no inciso I pelo prazo mínimo de cinco anos,
contados da data da protocolização da ocorrência.

Resolução 3.694/2009

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, na contratação de operações e na prestação de serviços, devem assegurar: 

I - a adequação dos produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, 
interesses e objetivos dos clientes e usuários;

II - a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem 
como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados; 

III - a prestação das informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte 
de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou 
ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de 
serviços;

IV - o fornecimento tempestivo ao cliente ou usuário de contratos, recibos, extratos, 
comprovantes e outros documentos relativos a operações e a serviços;
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES – ART. 1º AO 6º

Art. 1º 
 Aplicabilidade

 Objetivos

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
(LGPD)

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

Art. 2º, FUNDAMENTOS:
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

Art. 3º Esta Lei aplica-se:

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não 
econômicos;

II - realizado para fins exclusivamente:
a) jornalístico e artísticos; ou
b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei;
III - realizado para fins exclusivos de:
a) segurança pública;
b) defesa nacional;
c) segurança do Estado; ou
d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

IV - provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto 
de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de 
tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de 
dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de 
proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais 
adequado ao previsto nesta Lei.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural 
identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico,
quando vinculado a uma pessoa natural;
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser 
identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e 
disponíveis na ocasião de seu tratamento;

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a 
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, 
estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou 
físico;

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que 
são objeto de tratamento;

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais;
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que 
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como 
canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;
ATENÇÃO  NÃO ENTRA O ENCARREGADO.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração;

XII - consentimento: manifestação livre (ESCLARECIDO), informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para 
uma finalidade determinada;
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, 
mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em 
banco de dados, independentemente do procedimento empregado;

XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para 
país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, 
transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou 
tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e 
entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou 
entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização 
específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas 
por esses entes públicos, ou entre entes privados;
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do 
controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados 
pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, 
bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente 
constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua 
missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica 
ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública responsável 
por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o 
território nacional.
(ANPD)
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Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

Art. 6º - Dos princípios:

I - finalidade: 
II - adequação: 
III - necessidade: 
IV - livre acesso: 
V - qualidade dos dados:
VI - transparência: 
VII - segurança: 
VIII - prevenção: 
IX - não discriminação: 
X - responsabilização e prestação de contas: 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Prof. Géssica Ehle

CAPÍTULO II DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Seção I Dos Requisitos para o Tratamento de Dados Pessoais
 Hipóteses de tratamento:
- CONSENTIMENTO do titular para determinada FINALIDADE.
- Cumprimento de obrigação; 
- Adm. Pública para a realização de políticas públicas;
- Órgãos de pesquisa com anonimização;
- Execução de contratos a pedido do titular;
- Para exercício de direitos (judicial/adm./arbitral);
- Para proteção da vida e incolumidade física do titular ou de terceiros;
- Tutela de saúde;
- Interesses legítimos;
- Para a proteção de crédito;
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Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Ao realizar a matrícula do seu curso, o estudante preencheu uma ficha cadastral 
com os seguintes dados: nome, endereço, telefone, religião, estado civil, raça, 
nome dos pais, número de filhos e sindicato ao qual era filiado. Segundo a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), consideram-se sensíveis os seguintes dados 
solicitados:

A. religião, raça e filiação a sindicato
B. religião, estado civil e filiação a sindicato
C. religião, estado civil e raça
D. número de filhos, raça e religião
E. número de filhos, raça e estado civil

(CESGRANRIO/ BB / 2021)

Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais faz distinção entre dados 
pessoais e dados pessoais sensíveis. Assinale um tipo de dado 
que não se enquadra na categoria de dados sensíveis.

A. Convicção religiosa.
B. Dados biométricos.
C. Data de nascimento.
D. Filiação a sindicatos.
E. Origem étnica.

(FGV / SEFAZ-ES / 2021)
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Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018) se aplica às 
operações de tratamento de dados pessoais realizadas

A. por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos.
B. para fins exclusivamente jurídicos ou jornalísticos.
C. para fins exclusivos de segurança pública ou segurança do Estado.
D. no território nacional ou quando os dados pessoais objeto do tratamento 
tiverem sido coletados no território nacional.
E. para fins exclusivos de atividades de investigação e repressão de infrações 
penais.

(FGV / SEFAZ-ES / 2021)

Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

De acordo com a Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), a disciplina da 
proteção de dados pessoais tem como fundamentos, EXCETO

A. o respeito à privacidade.
B. a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem.
C. a livre iniciativa e a defesa do consumidor.
D. a autodeterminação dos povos.
E. o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

(INSTITUTO AOCP / IPE Prev / 2022)
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Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

É “controlador” para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 
13.709/17:

A. pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do operador.
B. órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e 
fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.
C. pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 
as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
D. pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento.

(INSTITUTO AOCP / IPE Prev / 2022)

Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Sabe-se que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) dispõe 
sobre o tratamento de dados pessoais, como, por exemplo, o dado relativo a 
titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
Nesse caso, trata-se legalmente de dado
A. sensível.
B. aleatório.
C. oculto.
D. suspeito.
E. anonimizado.

(IDECAN / PC-CE / 2021)
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Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, as atividades de 
tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e o princípio 
da qualidade dos dados que apregoa

A. realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento 
posterior de forma incompatível com essas finalidades.
B. compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 
titular, de acordo com o contexto do tratamento.

(VUNESP / PREFEITURA DE ILHABELA -
SP / 2021)

Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

C. garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a 
duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais.
D. garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis 
sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, 
observados os segredos comercial e industrial.
E. garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos 
dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu 
tratamento.

(VUNESP / PREFEITURA DE ILHABELA - 
SP / 2021)

123

124



Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

Após inúmeras controvérsias e modificações, a Lei n° 13.709/2018 (Lei
Geral de Proteção aos Dados – LGPD) entrou em vigor – ao menos em
parte. Considere as assertivas abaixo:
I. As normas de proteção aos dados pessoais não se aplicam ao
tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente
acadêmicos. II. O âmbito de incidência das normas protetivas aos
dados se restringe às hipóteses em que a operação de tratamento seja
realizada no território nacional. III. A informação sobre filiação de uma
pessoa natural a sindicato é um exemplo do que a lei considera como
dado sensível.

(FCC / DPE-BA / 2021)

Direitos das Pessoas com Deficiência
Prof. Géssica Ehle

IV. A responsabilidade por reparar danos patrimoniais e morais em razão da 
violação à legislação de proteção de dados pessoais é exclusiva do controlador. 
V. Diante da natureza personalíssima dos dados, eventual direito à reparação 
deve ser feito de forma individual.
Estão em consonância com as disposições da LGPD o que se afirma APENAS em
A. I, III e V.
B. I, II e III.
C. II e IV.
D. III e V.
E. I e III.

(FCC / DPE-BA / 2021)
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Prof. Leandro Signori
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TÓPICOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E ECOLOGIA

Prof. Leandro Signori

Desmatamento na Amazônia 
 INPE (agosto de 2020 e julho de 2021) - PRODES: Maior área 

desmatada e maior aumento em relação ao período anterior: Pará e 
Amazonas

 IMAZON – SAD (2021): Maior área desmatada – Pará e Amazonas, 
maior aumento em relação ao período anterior – Amazonas e Pará.

 Principal causa do desmatamento: expansão da fronteira agrícola, 
pecuária.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Desmatamento na Amazônia 
 Consequências do desmatamento: alteração do regime de chuvas, 

a perda da biodiversidade, a ameaça à sobrevivência de povos e 
comunidades tradicionais e a intensificação do aquecimento 
global.

 Diminuição da intensidade dos rios voadores.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Operação contra garimpo ilegal de 
ouro no rio Madeira

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Crise Hídrica
Principal área afetada

Região da Bacia Hidrográfica do Paraná – regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste

O que aconteceu?

Seca mais severa em 91 anos na área mais afetada

Causas

La Niña

Desmatamento na Amazônia

Aquecimento global

Hora da Verdade - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Crise Hídrica
La Niña

 Fenômeno que, ao contrário do El Niño, diminui a temperatura da 
superfície das águas do Oceano Pacífico tropical central e oriental. 

 Como o El Niño, gera uma série de mudanças significativas nos 
padrões de precipitação e temperatura no planeta.

 Menos chuvas no Sul/Sudeste e mais chuvas no Norte Nordeste.
 Maiores cheias em 91 anos em cidades do Amazonas.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Crise Hídrica
 Consequências: conta de luz mais cara, prejuízos à navegação fluvial e a 

agricultura. Temor de racionamento de energia. Aumento da inflação.

 Hidrovia do Tietê-Paraná afetada.

 Conta de luz mais cara – Bandeira vermelha P2 - nível máximo de 
cobrança extra aos consumidores. Criada a Bandeira de escassez hídrica.

 Com a crise hídrica e queda do nível dos reservatórios de hidrelétricas, a 
oferta de energia é compensada por usinas termelétricas. O custo de 
geração fica mais alto e esse preço é repassado ao consumidor.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Marco Temporal - TIs
 Tramita no STF uma ação que julga se as demarcações de TIs devem seguir o

chamado "marco temporal".

 Por esse critério, os povos indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de
terras onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988, quando entrou em vigor a
atual Constituição Brasileira.

 A decisão pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de TIs
que estão em aberto no país.

 Os maiores defensores do marco temporal são os ruralistas, pois alegam que
isso traria segurança jurídica e limitaria as desapropriações.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Mudanças Climáticas
 Mundo - maior setor emissor: Setor de energia

 Brasil maior setor emissor: Uso da terra (desmatamento e conversão
de terras para a agropecuária).

 Mas pode aparecer somente agropecuária (desmatamento e conversão
de terras para a agropecuária, criação de animais e cultivo de plantas).

 Maiores emissões anuais: China e Estados Unidos.

 Maiores emissões acumuladas: Estados Unidos e China.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Mudanças Climáticas
COP-26

 Glasgow, Escócia – 31/10 a 13/11/2021.

 Pacto de Glasgow (documento final).

 Compromisso inédito para desestimular o uso de combustíveis fósseis,
com destaque para o carvão, e a redução aos subsídios para esses
combustíveis.

 Neutralidade de carbono (zero líquido).

 Regulamentação do mercado de créditos de carbono.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Mudanças Climáticas
 Brasil – na COP-26, apresentou uma meta de redução de emissões de 50% até 2030,

usando como linha de base o ano de 2005. Para atingir a neutralidade climática, até
2050, foram apresentadas as seguintes metas:

 Zerar o desmatamento ilegal até 2028, dois anos antes do prazo anterior, de 2030.

 Restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030;

 Alcançar, em 2030, a participação de 45% a 50% das energias renováveis na
composição da matriz energética;

 Recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas;

 Incentivar a ampliação da malha ferroviária.

 O Brasil também assinou o Compromisso Global do Metano e o Acordo para Proteção 
de Florestas. 

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Saúde
 Variantes de preocupação do Coronavírus

 Variante Ômicron

 Gripe H3N2

 Flurona

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Panorama Internacional

Prof. Leandro Signori

Crise entre Rússia e Ucrânia
 Rússia: a expansão da OTAN para a fronteira russa ameaça a

segurança nacional da Rússia.
 Ucrânia: temos o direito de decidir o nosso futuro de forma

independente e soberana.
 Questão da Criméia.
 Separatismos na Ucrânia em Donetsk e Lugansk (Donbass).
 Acordos de Minsk 2.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Impactos na Europa, Mundo e Brasil

 Questão energética

 Europa – reduzir a dependência do gás natural russo, aumento da
geração nuclear e carvão.

 Preços de petróleo e gás natural no mundo.

 Preço dos alimentos

 Importação dos fertilizantes pelo Brasil.

 Preço do trigo, principalmente na Europa.

 Refugiados

 Discriminação e racismo para com africanos e asiáticos

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Panorama Mundial
 30 anos do fim da União Soviética (26/12/1991)
 Fim da Guerra Fria.
 Volta do Talibã ao poder no Afeganistão (agosto 2021).
 20 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.
 Prêmio Nobel da Paz 2021 : Jornalistas Maria Ressa (Filipinas e

Dmitry Muratov (Rússia) - esforços na defesa da liberdade de
expressão

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Panorama Mundial

 Haiti - assassinato, a tiros, do presidente Jovenel Moïse em sua

residência privada (julho 2021).

 Cuba - Maiores protestos contra o governo socialista desde a

Revolução Cubana, de 1959 (julho 2021).

 Eleições no Peru – Pedro Castillo – instabilidade política

 Eleições no Chile – presidente eleito: Gabriel Boric.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Panorama Mundial
 Nova corrida espacial

 Reino Unido – Partygate – Boris Johnson

 Boicote diplomático as Olimpíadas de Inverno de Pequim – EUA e países aliados

 Uigures (Xingiang)

 Questão de Taiwan

 Brasil assumiu assento rotativo no Conselho de Segurança da ONU (2022 e 2023)

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Panorama Nacional

Prof. Leandro Signori

Energia
 Matriz energética mundial: predominam as energias sujas e não

renováveis.
 Matriz energética brasileira: predominam as energias sujas e não

renováveis.
 Matriz elétrica brasileira (geração de energia elétrica): predominam

as energias limpas e renováveis. Destaque para a geração hídrica.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Energia
 Rápido crescimento da geração eólica no Brasil.

 Nordeste – Maior produtor de energia eólica do Brasil.

 Recordes de geração eólica. 

 “Gera desenvolvimento econômico e renda, principalmente em 
regiões pobres.

 Maiores produtores: RN, BA, CE, PI e RS. 

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Panorama Nacional

 Matriz de Transportes

 Agronegócio

 Balança Comercial

 Leilão da internet 5G

 Inflação 2021

Revisão de Véspera de Prova - BASA
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Panorama Nacional
 PIB caiu 0,1% no 3º trimestre e país entrou em recessão em

comparação aos 3 meses anteriores. O país entra em recessão
técnica, quando há 2 trimestres consecutivos de queda na atividade.

 Elevação da taxa de juros (taxa Selic) - 10,75% ao ano
(02/02/2022).

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Panorama Nacional
 PEC dos Precatórios
 Mudança da fórmula de cálculo do teto federal de gastos. Até agora, 

os limites anuais eram corrigidos pela inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre julho 
de dois anos atrás e junho do ano anterior. Com a mudança, o teto 
passará a considerar o IPCA efetivo dos seis primeiros meses do ano e 
as projeções para a inflação nos seis meses finais do ano. 

 Parcelamento dos Precatórios que deveriam ser pagos em 2022.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
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Panorama Nacional
 Chuvas intensas afetaram o sul da Bahia (dezembro de 2021).

 Acidente em Capitólio (MG) - (dezembro de 2021).

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Horário único de votação: 
uniformização do horário de votação no Brasil 

Revisão de Véspera de Prova - BASA
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Horário único

O TSE decidiu uniformizar o horário de votação em todo país nas eleições de
2022. Com isso, todos os estados terão que seguir o horário oficial de Brasília —
das 8h às 17h — independentemente dos fusos horários.

Com a mudança, a votação passa a ter os seguintes horários:

 Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do
Pará: das 7h às 16h;

 Acre: das 6h às 15h;

 Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h;

 todos os demais: das 8h às 17h.

Revisão de Véspera de Prova - BASA
Atualidades - Prof. Leandro Signori

GRATIDÃO!

Prof. Leandro Signori
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LEGISLAÇÃO

Prof. Thiago Farias
@profthiagofarias

EXERCÍCIOS

Prof. Thiago Farias
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1. CESGRANRIO – 2021 – BASA
R é pesquisador universitário na área de Economia e Finanças e pretende
desenvolver projeto relacionado ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
– FNO, ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, todos eles regulados pela
Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, a qual, dentre outras providências, visa a
permitir uma melhor aplicação de recursos em prol do desenvolvimento regional. Nos
termos da mencionada norma, os resultados, os rendimentos e as operações de
financiamento desses fundos estão livres de qualquer tributo ou contribuição,
inclusive o imposto sobre operações de crédito, o imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza e as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial, mediante
A) mora tributária
B) garantia tributária
C) isenção tributária
D) avaliação tributária
E) imunidade tributária

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C

Comentários:
Art. 8° Os Fundos gozarão de isenção tributária, estando os seus resultados,
rendimentos e operações de financiamento livres de qualquer tributo ou contribuição,
inclusive o imposto sobre operações de crédito, imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.
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Revisão final
Prof. Thiago Farias

2. CESGRANRIO – 2018 – BASA
De acordo com a Lei n° 7.827/1989, constitui fonte de recursos dos fundos 
constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste o percentual do 
produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e 
do imposto sobre produtos industrializados, entregues pela União.
Esse percentual corresponde a
A) 1%
B) 2%
C) 3%
D) 4%
E) 5%

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C

Comentários:
Art. 6° Constituem fontes de recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste:
I - 3% (três por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, entregues pela
União, na forma do art. 159, inciso I, alínea c da Constituição Federal;
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Revisão final
Prof. Thiago Farias

3. CESGRANRIO – 2018 – BASA
De acordo com a Lei n° 7.827/1989, os fundos terão os seus resultados, rendimentos
e operações de financiamento livres de qualquer tributo ou contribuição, inclusive o
imposto sobre operações de crédito, imposto sobre a renda e os proventos de
qualquer natureza.
Livres também das contribuições do PIS, Pasep e Finsocial, esses fundos gozarão de
A) imunidade tributária
B) isenção tributária
C) não incidência tributária
D) suspensão tributária
E) anistia tributária

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Gabarito: B

Comentários:
Art. 8° Os Fundos gozarão de isenção tributária, estando os seus resultados,
rendimentos e operações de financiamento livres de qualquer tributo ou contribuição,
inclusive o imposto sobre operações de crédito, imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.
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Revisão final
Prof. Thiago Farias

4. FUNCAB – 2013 – SUDECO
A respeito da Lei nº 7.827/1989, que instituiu o FCO (Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste), assinale a alternativa correta.
A) Não possui como uma de suas diretrizes a preservação do meio ambiente.
B) É financiado exclusivamente por meio de porcentagem do produto da arrecadação 
do IPI – Imposto sobre produtos industrializados.
C) O FCO não goza de isenção tributária
D) A administração do FCO será realizada conjuntamente comos Fundos 
Constitucionais do Norte e doNordeste.
E) O FCO é administrado exclusivamente pelo Ministério da IntegraçãoNacional.

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C

Comentários:
Art. 8° Os Fundos gozarão de isenção tributária, estando os seus resultados, 
rendimentos e operações de financiamento livres de qualquer tributo ou contribuição, 
inclusive o imposto sobre operações de crédito, imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.
§ 1º Para os efeitos do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), a fim de compensar a renúncia de receita do crédito 
presumido de que trata o § 3º do art. 1º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, 
entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025 será cobrado o Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
(IOF) sobre as operações de crédito praticadas com recursos do FCO, não aplicada a 
respectiva isenção de que trata o caput deste artigo.   (Incluído pela Lei nº 14.076, de 
2020)
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Revisão final
Prof. Thiago Farias

5. ACEP – 2006 – BNB
Acerca dos Fundos Constitucionais de Financiamento, criados pela Lei n.7.827, de 27
de setembro de 1989, que regulamentou o Artigo 159, Inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, de 1988, assinale a alternativa CORRETA.
A) Têm por objetivo promover as exportações das regiões menos desenvolvidas.
B) Estão sob a administração da Adene-Agência de Desenvolvimento do Nordeste.
C) Têm por objetivo integrar e desenvolver as regiões brasileiras, por meio do
financiamento de atividades produtivas, atuando nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
D) Constituem um mecanismo de incentivo fiscal, atuando como meio de criar
vantagens comparativas para as regiões menos desenvolvidas.
E) Servem de importante mecanismo para o financiamento da infra-estrutura nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste..

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C

Comentários:
Art. 2° Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais
de caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores
produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais de
desenvolvimento.
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6. ACEP – 2010 – BNB
Assinale a alternativa que apresenta os Fundos Constitucionais, criados para fins de
aplicação dos recursos de que trata o artigo 159, inciso I, alínea c, da Constituição
Federal de 1988, e pela Lei Federal n°. 7.827/1989.
A) Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE).
B) Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE) e Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO)
C) Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e Fundo Constitucional
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
D) Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
E) em face da limitação da área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil S.A.,
gestor dos recursos, somente o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
(FNE).

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Gabarito: B

Comentários:
Art. 1° Ficam criados o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, para fins de aplicação dos recursos de que 
trata a alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, os quais se 
organizarão e funcionarão nos termos desta Lei.
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7. CESGRANRIO – 2014 – BASA
Um empresário atuante em todas as regiões do Brasil busca novos desafios para a
sua empresa. Fundada por seu pai, e agora sob seu comando, foi alçada ao nível de
indústria exportadora com negócios em vários países ao redor do mundo. Ao
procurar o Banco I, com o fito de realizar empréstimo para financiar suas
exportações, esse empresário é recebido pelo gerente, que lhe apresenta uma linha
de financiamento realizada por sua empresa pessoal, o que evidencia a utilização da
sede da agência para alavancar os seus negócios privados.
Caso isso ocorresse no Banco da Amazônia, consoante o seu Código de Ética, o
funcionário.
A) poderia realizar as atividades particulares nas dependências do Banco, desde que
o rendimento da Instituição não ficasse prejudicado.

Revisão final
Prof. Thiago Farias

7. CESGRANRIO – 2014 – BASA
B) estaria livre para atuar nos seus negócios privados, desde que as cotas instituídas
pela gerência fossem atingidas.
C) dependeria de decisão dos acionistas do Banco para atuar em seus negócios
privados
D) teria apresentado uma conduta inaceitável, de caráter conflitante com as
atividades do Banco.
E) teria a possibilidade de realizar bons negócios, o que se reverteria em benefícios
para a Instituição.

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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7. CESGRANRIO – 2014 – BASA
Gabarito: D

Comentários:

Revisão final
Prof. Thiago Farias

8. CESGRANRIO – 2015 – BASA
K e J são convencidos pelos seus professores de que é necessário empreender para 
sobreviver no mercado profissional, cada vez mais selvagem. Para isso, organizam a 
sua atividade como microempresa, atuando, inicialmente, com recursos próprios. 
Após um ano, o faturamento da microempresa extrapola os limites legais e há 
necessidade de nova formatação jurídica para a sociedade empresária. Além disso, 
eles necessitam de aporte tecnológico e financeiro. Procurando o Banco Y, o gerente 
apresenta um projeto de fornecimento de empréstimo suficiente para custear as 
despesas e cede conhecimentos tecnológicos desenvolvidos pelo Banco Y, sem 
autorização da Diretoria e considerados sigilosos, mediante o pagamento de uma 
taxa que reverte para o Banco, engordando os seus lucros. 

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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8. CESGRANRIO – 2015 – BASA
Tendo como exemplo o caso descrito, nos termos do Código de Ética do Banco da
Amazônia, a conduta do gerente do Banco Y
A) deve ser aplaudida por proporcionar maior lucro ao Banco.
B) está relacionada ao ambiente de negócio competitivo do mercado financeiro.
C) é inerente ao mercado por propiciar melhorias nos negócios dos clientes.
D) é inerente à atividade bancária que procura seduzir os empresários iniciantes
fidelizando-os.
E) é considerada conduta inaceitável por repassar a terceiros tecnologias de
propriedade do Banco.

Revisão final
Prof. Thiago Farias

8. CESGRANRIO – 2015 – BASA
Gabarito: E

Comentários: IV – Repassar a terceiros tecnologias de propriedade do Banco ou por 
ele desenvolvidas, assim como a utilização para fins particulares;

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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9. CESGRANRIO – 2015 – BASA
O Banco da Amazônia, seus empregados, administradores e contratados 
reconhecem e aceitam os preceitos de seu Código de Ética e outras normas por ele 
abrangidas, mediante a assinatura de
A) contrato especial
B) adendo clausular
C) nota especial
D) termo de adesão
E) compromisso de integração

Revisão final
Prof. Thiago Farias

9. CESGRANRIO – 2015 – BASA
Gabarito: D

Comentário: Art. 20. O Banco da Amazônia, seus membros estatutários, empregados
e colaboradores reconhecem e aceitam os preceitos deste Código de Conduta Ética
e outras normas por ele abrangidas, mediante a
assinatura do Termo de Adesão.

Revisão final
Prof. Thiago Farias

181

182



10. CESGRANRIO – 2018 – BASA
Nos termos do Código de Ética do Banco da Amazônia, os presentes ofertados, que,
por qualquer razão, não possam ser recusados, devem ser doados a entidades
carentes cadastradas no
A) serviço social
B) banco de dados
C) cadastro pessoal
D) bairro da agência
E) município de atuação

Revisão final
Prof. Thiago Farias

10. CESGRANRIO – 2018 – BASA
Gabarito: B

Comentário: Parágrafo segundo: Os presentes que, por qualquer razão, não possam 
ser recusados, devem ser doados a entidades carentes cadastradas no Banco de 
dados ou incorporados ao patrimônio da Instituição

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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11. CESGRANRIO – 2018 – BASA
De acordo com o Código de Conduta Ética do Banco da Amazônia, nas interações
com os investidores, deve-se adotar relacionamento fundamentado na
transparência da prestação de contas mediante a divulgação de informações
tempestivas e
A) conclusivas
B) certificadas
C) direcionadas
D) fidedignas
E) caracterizadas

Revisão final
Prof. Thiago Farias

11. CESGRANRIO – 2018 – BASA
Gabarito: D

Comentário: VI – INVESTIDORES: adotar relacionamento fundamentado na
transparência da prestação de contas mediante a divulgação de informações
fidedignas e tempestivas para melhor acompanhamento do desempenho da
Instituição. Gerenciar os negócios com base nas boas práticas de governança
corporativa, na busca da continuidade da empresa e no alcance de resultados
econômico-financeiros sustentáveis para atender às expectativas de retorno de
investimentos.

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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12. CESGRANRIO – 2018 – BASA

De acordo com o Estatuto Social do Banco da Amazônia, uma das condições a ser 
observada para o exercício de cargos na Diretoria Executiva do Banco da Amazônia é 
a de ter experiência mínima de três anos em liderança de

A) cargo

B) fornecedora

C) entidade

D) equipe

E) porte

Revisão final
Prof. Thiago Farias

12. CESGRANRIO – 2018 – BASA

Gabarito: D

Comentário:

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Requisitos para 
membro da Diretoria 

Executiva

I. ter graduação em curso superior; e 

II. ter exercido, nos últimos cinco anos, 
por pelo menos três anos, uma das 

seguintes funções: 

a) cargos gerenciais em instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional de 1º ou 2º nível do Plano de Cargos e 

Salários do nível gerencial da Instituição de origem; ou 

b) cargos gerenciais na área financeira de outras entidades 
detentoras de patrimônio líquido não inferior a um quarto 

dos limites mínimos de capital realizado e patrimônio líquido 
exigidos pela regulamentação para o Banco da Amazônia; 

ou 

c) cargo em comissão ou função de confiança equivalente a 
DAS-4 ou superior no setor público; ou 

d) cargo estatutário em empresa. 

III. Experiência mínima de três anos 
em liderança de equipe. 
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13. CESGRANRIO – 2018 – BASA

Nos termos do Estatuto Social do Banco da Amazônia, o banco disporá de uma 
auditoria interna, diretamente subordinada ao Conselho de

A) Execução

B) Administração

C) Consultoria

D) Fiscalização

E) Riscos

Revisão final
Prof. Thiago Farias

13. CESGRANRIO – 2018 – BASA

Gabarito: B

Comentários:

A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente 
ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. 

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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14. CESGRANRIO – 2018 – BASA (Adaptada)

Nos termos do Estatuto Social do Banco da Amazônia, a diretoria executiva reunir-
se-á ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que 
convocada pelo presidente do Banco.

As deliberações são tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente do Banco 
da Amazônia, além do voto pessoal, o voto de

A) maioria

B) preparo

C) especialidade

D) desempate

E) avaliação
Revisão final
Prof. Thiago Farias

14. CESGRANRIO – 2018 – BASA

Gabarito: D

Comentários:

Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração, o Presidente terá o voto
de desempate, além do voto pessoal.

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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15. CESGRANRIO – 2018 – BASA 

Nos termos do Estatuto Social do Banco da Amazônia, contará o Banco em sua 
estrutura organizacional com um comitê constituído por três membros. Esses 
membros têm a competência de opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação 
de administradores e os conselheiros fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e 
a ausência de vedações para as respectivas eleições.

Essa estrutura conta com o comitê

A) gerencial

B) vital

C) especial

D) de competitividade

E) de elegibilidade
Revisão final
Prof. Thiago Farias

15. CESGRANRIO – 2018 – BASA 

Gabarito: E

Comentários: O Banco disporá de Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração que visará assessorar os acionistas e o Conselho de Administração 
nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos 
administradores, conselheiros fiscais e demais membros de órgãos estatutários. 

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração será formado por 3 
(três) membros, nomeados na integralidade pelo Conselho de Administração, 
devendo ser composto por membros do Conselho de Administração, sem 
remuneração adicional, ou por membros externos remunerados, observados os 
artigos 156 e 165 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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16. CESGRANRIO – 2018 – BASA

J, na qualidade de integrante de órgão colegiado de uma instituição financeira de
determinado banco, em certa reunião, verifica que está em análise projeto de
financiamento para uma pessoa da sua família.

Caso tal situação ocorresse no Banco da Amazônia (BASA), e de acordo com o
Estatuto Social desse Banco, nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à
deliberação, o membro do BASA que não seja independente em relação à matéria
em discussão deve manifestar seu

A) voto secreto

B) desejo privado

C) ambiente individual

D) impedimento familiar

E) conflito de interesses
Revisão final
Prof. Thiago Farias

16. CESGRANRIO – 2018 – BASA

Gabarito: E

Comentário:

Nas reuniões dos órgãos colegiados, anteriormente à deliberação, o membro que não 
seja independente em relação à matéria em discussão deve manifestar seu conflito 
de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião.  

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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17. CESGRANRIO – 2021 – BASA 

L é executivo de uma instituição financeira renomada, com atividades em vários 
locais do Brasil e do exterior. Após uma longa carreira no exterior do Brasil, ele 
recebe proposta para atuar em cargo de destaque em instituição financeira de âmbito 
nacional. Após analisar essa proposta, ele verifica que, no contrato, existe a 
possibilidade de realização de seguro em prol dos executivos.

A esse respeito, o Estatuto Social do Banco da Amazônia (BASA) determina que o 
Banco poderá manter contrato de seguro em favor dos integrantes e ex-integrantes 
da Diretoria Executiva do BASA, e que o respectivo contrato de seguro será de 
responsabilidade civil

Revisão final
Prof. Thiago Farias

17. CESGRANRIO – 2021 – BASA 

A esse respeito, o Estatuto Social do Banco da Amazônia (BASA) determina que o 
Banco poderá manter contrato de seguro em favor dos integrantes e ex-integrantes 
da Diretoria Executiva do BASA, e que o respectivo contrato de seguro será de 
responsabilidade civil

A)  especial

B) integral

C) parcial

D) permanente

E) provisória

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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17. CESGRANRIO – 2021 – BASA

Gabarito: D

Comentário:

O Banco poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente
em favor dos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva, Conselho de
Administração, Conselheiros Fiscais, membros do Comitê de Auditoria e membros
dos demais órgãos estatutários e comitês de assessoramento do Conselho de
Administração, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para
resguardá-los de responsabilidade por atos ou fatos pelos quais eventualmente
possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente, inclusive com
cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios.

Revisão final
Prof. Thiago Farias

18. CESGRANRIO – 2021 – BASA 

De acordo com o Estatuto Social do Banco da Amazônia (BASA), a Diretoria 
Executiva é o órgão executivo de administração e representação, cabendo-lhe 
assegurar o funcionamento regular do BASA em conformidade com a orientação 
geral traçada pelo

A) Conselho Fiscal

B) Conselho Consultivo

C) Conselho de Auditores

D) Conselho de Majoritários

E) Conselho de Administração

Revisão final
Prof. Thiago Farias
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18. CESGRANRIO – 2021 – BASA 

Gabarito: E

Comentários:

A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação, 
cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular do Banco em conformidade com a 
orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. 
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19. Nos termos da Lei 7.827/1989 e da Constituição Federal, 3%
(três por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre renda
e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos
industrializados serão entregues aos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Assinale a
alternativa que apresenta o percentual destinado ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte:
a) 1%.
b) 0,6%.
c) 1,8%.
d) 0,75%.
e) 1,5%.
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Gabarito: B
Comentários: 
Parágrafo único. Nos casos dos recursos previstos no inciso I 
deste artigo, será observada a seguinte distribuição:
I - 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte;
II - 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste; e
III - 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste.
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20. Respeitar a cidadania, os direitos humanos, os interesses
comuns, o acesso à informação, o meio ambiente e os valores
culturais é a linha de atuação prevista no Código de Ética do BASA
para a interação com:
a) parceiros.
b) governo.
c) associações.
d) entidades.
e) sociedade.
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Gabarito: E
Comentários:
Art. 5º. Nas interações com os públicos de relacionamento deve-se
adotar a seguinte linha de atuação:
I – SOCIEDADE: respeitar a cidadania, os direitos humanos, os
interesses comuns, o acesso à informação, o meio ambiente e os
valores culturais.
II – PARCEIROS: proporcionar aos parceiros comerciais e clientes
do Banco da Amazônia um relacionamento de responsabilidade e
de defesa de interesses comuns.

Revisão final
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III – ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES: reconhecer a legitimidade 
das entidades sindicais, das associações, e, ao mesmo tempo, 
considerá-las como parte integrante e necessária ao 
desenvolvimento social, nas relações de trabalho, priorizando a via 
negocial na resolução de conflitos e interesses.
IV – GOVERNO: atuar com responsabilidade e seriedade na 
viabilização das políticas, programas e projetos governamentais de 
desenvolvimento voltados para a Amazônia, para que o Banco da 
Amazônia possa cumprir seu papel como agente financeiro do 
Governo Federal na Região. 
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21. Sebastião, além de ser empregado do BASA, também é
advogado. Durante seu expediente no BASA, nos horários em que
não há demanda de trabalho, recebe clientes para debater os
processos judiciais que patrocina. Nesse caso, nos termos do
Código de Ética do Basa, a conduta de Sebastião é:
a) permitida, pois a atividade de advocacia não interfere no seu
desempenho no BASA.
b) permitida, pois o Código de Ética do BASA não traz nenhum tipo
de vedação nesse sentido.
c) vedada, pois o referido código proíbe o exercício de atividades
paralelas, com ou sem contrato de trabalho, que gerem descrédito
à atuação do Banco da Amazônia.
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21. Sebastião, além de ser empregado do BASA, também é 
advogado. Durante seu expediente no BASA, nos horários em que 
não há demanda de trabalho, recebe clientes para debater os 
processos judiciais que patrocina. Nesse caso, nos termos do 
Código de Ética do Basa, a conduta de Sebastião é:
d) vedada, pois o referido código proíbe a utilização do patrimônio 
e instalações do Banco da Amazônia ou de seus recursos 
humanos para fins particulares e/ou escusos.
e) vedada, pois a atividade da advocacia é incompatível com o 
exercício de emprego público.
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Gabarito: D
Comentários: Aqui poderíamos ter algum tipo de dúvida entre os
itens C e D, mas não há nada que aponte que a atividade de
advocacia traga descrédito ao BASA, ao passo que o código proíbe
a utilização do patrimônio e instalações do Banco da Amazônia ou
de seus recursos humanos para fins particulares e/ou escusos.
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22. Nos termos do Estatuto Social do BASA, o prazo de gestão do 
Conselho de Administração é:
a) unificado de 3 (três) anos, permitidas, no máximo, 2 (duas) 
reconduções consecutivas.
b) unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 2 (duas) 
reconduções consecutivas.
c) unificado de 2 (dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) 
reconduções consecutivas.
d) unificado de 3 (três) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) 
reconduções consecutivas.
e) unificado de 3 (três) anos, vedada recondução.

Revisão final
Prof. Thiago Farias

209

210



Gabarito: C
Comentários:
O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2
(dois) anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções
consecutivas.
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23. Considerando o Estatuto Social do BASA, são órgãos
estatutários, exceto:
a) Diretoria Executiva.
b) Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.
c) Comitê Estratégico de Inovação e Tecnologia.
d) Conselho de Administração.
e) Ouvidoria.
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Gabarito: E
Comentários: 

Revisão final
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BASA

Assembleia Geral

Órgãos Estatutários

Conselho de Administração 

Diretoria Executiva 

Conselho Fiscal 

Comitê de Auditoria 

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração 

Comitê Estratégico de Crédito, Riscos e de Capital Comitê Estratégico de 
Governança e Sustentabilidade 

Comitê Estratégico de Inovação e Tecnologia 

24. Nos termos da Lei 7.827/1989 o administrador do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste é:
a) Banco da Amazônia
b) Banco do Centro-Oeste
c) Caixa Econômica Federal
d) Banco do Brasil
e) Banco do Nordeste do Brasil
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Gabarito: D
Comentários:
Art. 16. O Banco da Amazônia S.A. - Basa, o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB e o Banco do Brasil S.A. - BB são os
administradores do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte - FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste - FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste - FCO, respectivamente.
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25. Considerando a previsão do Código de Ética do BASA, são 
condutas inaceitáveis, exceto:
a) Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, 
paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o 
público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores
b) Usar o posto ocupado como instrumento para coagir, 
constranger, depreciar ou submeter outro empregado a qualquer 
tipo de situação capaz de ferir a dignidade pessoal e profissional ou 
para obter proveito em benefício próprio ou de terceiros
c) Exercer atividades paralelas, com ou sem contrato de trabalho
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25. Considerando a previsão do Código de Ética do BASA, são
condutas inaceitáveis, exceto:
d) Utilizar o patrimônio e instalações do Banco da Amazônia ou de
seus recursos humanos para fins particulares e/ou escusos
e) Usar informações privilegiadas, obtidas no âmbito interno de seu
serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de
terceiros

Revisão final
Prof. Thiago Farias

Gabarito: C
Comentários: 
A vedação existente no art. 7º é:
VI – Exercer atividades paralelas, com ou sem contrato de 
trabalho, que gerem descrédito à atuação do Banco da Amazônia;
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26. A pena aplicável aos membros estatutários, empregados e 
colaboradores pelo descumprimento dos preceitos do Código de 
Conduta Ética do BASA é:
a) Censura ética.
b) Demissão.
c) Advertência.
d) Repreensão.
e) Suspensão.
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Gabarito: A
Comentários: Art. 14 A pena aplicável aos membros estatutários,
empregados e colaboradores pelo descumprimento dos preceitos
deste Código de Conduta Ética é a de censura ética.

Revisão final
Prof. Thiago Farias

219

220



27. Nos termos do Estatuto Social do BASA, assessorar o
Conselho de Administração nos processos sob o enfoque
estratégico e estrutural do crédito, na gestão dos riscos e seus
impactos, e na avaliação dos níveis de apetite por riscos fixados na
Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos é atribuição do:
a) Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
b) Comitê Estratégico de Crédito, Riscos e de Capital
c) Comitê de Governança e Sustentabilidade
d) Comitê de Inovação e Tecnologia
e) Comité de Auditoria
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Gabarito: B
Comentários:
Questão tranquila, perceba que é muito fácil compreender as áreas
dos comitês pelos seus próprios nomes.
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28. Considerando o Estatuto Social do BASA, a Diretoria 
Executiva terá prazo de gestão unificado de:
a) dois anos, permitidas, no máximo, três reconduções 
consecutivas.
b) três anos, permitidas, no máximo, duas reconduções 
consecutivas.
c) cinco anos, permitidas, no máximo, três reconduções 
consecutivas.
d) três anos, permitidas, no máximo, três reconduções 
consecutivas.
e) dois anos, permitidas, no máximo, duas reconduções 
consecutivas.
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Gabarito: A
Comentários:
A Diretoria Executiva terá prazo de gestão unificado de 2 (dois)
anos, permitidas, no máximo, 3 (três) reconduções consecutivas.
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OBRIGADO

Prof. Thiago Farias

INFORMÁTICA

Profa. Emannuelle Gouveia
@Emannuellegouveia
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3 - Redes de computadores. 3.1 - Conceitos de protocolos de comunicação, TCP/IP,
tipos e topologias de redes, Internet e Intranet. 4 - Programas de navegação
(Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome e similares) 5 - Programas de correio
eletrônico (Microsoft Outlook e similares).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

227

228



Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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01- A exploração da internet exige o uso de inúmeros protocolos, dentre os quais o
protocolo FTP.
Esse protocolo tem como objetivo
A) transferir arquivos entre cliente e servidor.
B) confirmar a identidade de um servidor.
C) prover serviço de datagrama não confiável.
D) manipular caixas postais remotas como se fossem locais.
E) gerenciar correio eletrônico.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

02- Um dos procedimentos que podem ser adotados para aumentar a segurança de
redes locais sem fio é permitir que somente os equipamentos com placas de redes
cadastradas possam acessá-la.

Para tal, na configuração do roteador dessa rede sem fio, deve-se
A) usar IP fixos em vez de habilitar o DHCP.
B) usar o protocolo de segurança WPA em vez do WEP.
C) usar uma lista de controle de acesso baseada nos endereços MAC.
D) desabilitar o broadcast do SSID.
E) mudar a chave criptográfica padrão.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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03- Uma das desvantagens da utilização de redes de computadores com topologia 
em estrela é que, em caso de
A) desconexão de uma estação, todas as demais estarão também desconectadas da 
rede.
B) alto tráfego de dados, a velocidade será bastante reduzida.
C) falha do dispositivo central, toda a rede será paralisada.
D) erros de conexão, o isolamento desses erros torna-se difícil
E) colisões de dados, todos os equipamentos serão afetados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

04- Durante a navegação na Web, navegadores, como o Internet Explorer ou Mozilla
Firefox, armazenam informações sobre os sites visitados bem como as informações
que o usuário é solicitado a fornecer frequentemente a esses sites. Entre as
informações que podem ser armazenadas pelos navegadores, NÃO se incluem as que
se referem a:
A) senhas.
B) cookies.
C) e-mails recebidos.
D) históricos de sites visitados.
E) arquivos temporários de Internet.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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05- Bruno enviou um email com o seguinte cabeçalho:
TO: Carlos <carlos@email.com>
CC: Dalila <dalila@email.com>
BCC: Ana <ana@email.com>, Edson <edson@email.com>
FROM: Bruno <bruno@email.com>
Se Dalila (dalila@email.com) responder a esse e-mail para todas as pessoas que

puder identificar no cabeçalho da mensagem que recebeu, para quem será enviada a
resposta de Dalila?
A) somente para Bruno
B) somente para Bruno e Carlos
C) somente para Bruno, Ana e Edson
D) somente para Carlos, Ana e Edson
E) para Bruno, Carlos, Ana e Edson

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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3.2 - Ameaças e procedimentos e mecanismos de proteção. 3.3 – Malware. 3.4 -
Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware, etc.). 6 - Procedimentos
de backup. 7 - Armazenamento de dados na nuvem.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

06- O código malicioso que visa a criptografar os dados das vítimas e cobrar 
pagamento de resgate pela chave e pelo código de decriptação é classificado como 
um
A) Worm
B) Spyware
C) Ransomware
D) Trojan Horse
E) Bot

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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07- Um dos crimes que mais causam prejuízos às pessoas e às instituições é a fraude.
Utilizando-se da Internet, fraudadores têm enviado e-mails com mensagens que
induzem o usuário a fornecer dados pessoais e financeiros. Esse tipo de fraude, que
se dá mediante o envio de mensagem não solicitada, supostamente de uma
instituição conhecida, como um banco, e que procura induzir o acesso a páginas
fraudulentas, projetadas para furtar dados pessoais e financeiros, constitui a prática
de
A) spam.
B) phishing.
C) worm.
D) adware.
E) spyware.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

1 - Sistema operacional (ambientes Linux, Windows 10). 1.1 - Definições. 1.2 -
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e
programas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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08- Com relação à estrutura de diretórios dos sistemas operacionais Linux, associe os 
diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita.

A) I - O , II - P , III - Q , IV - R.
B) I - P , II - O , III - Q , IV - S.
C) I - Q , II - P , III - O , IV - R.
D) I - R , II - S , III - P , IV - O.
E) I - R , II - Q , III - O , IV - S.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

09- Considere o seguinte comando do sistema operacional Linux:
find / -name ' * '

Esse comando irá:
A) encontrar o arquivo * no diretório raiz.
B) listar os atributos dos arquivos e das pastas no diretório raiz, com exceção dos
nomes dos arquivos.
C) listar apenas os arquivos e as pastas no diretório raiz.
D) listar apenas os arquivos no diretório raiz.
E) recursivamente listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do
diretório raiz.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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10- Se um usuário tem duas pastas em uma mesma partição de um disco rígido de 
um computador rodando o Windows 10 em português, o que acontece se esse 
usuário, utilizando o botão esquerdo do mouse, arrasta uma pasta sobre a outra?
A) parece uma mensagem perguntando se o usuário quer mover a pasta e todo o seu 
conteúdo ou somente o conteúdo da pasta.
B) A pasta arrastada e o seu conteúdo são copiados para a outra pasta.
C) A pasta arrastada e todo o seu conteúdo são movidos para a outra pasta e deixam 
de existir na localização original.
D) O conteúdo da pasta arrastada é movido para a outra pasta, mas a pasta de 
origem, agora vazia, continua a existir na localização original.
E) O usuário recebe uma mensagem de erro advertindo-o de que pastas não podem 
ser aninhadas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

2 - Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e Libre
Office).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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11- A secretária de uma firma que está elaborando, no Microsoft Word, um relatório
mensal de atividades observa que 3 parágrafos de uma página estão com
formatações diferentes.

Para obter uma única formatação, ela deverá aplicar, em todos os parágrafos, o
seguinte recurso:
A) Desfazer
B) Zoom
C) Pincel
D) Marca d’água
E) Referência Cruzada

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

12- Ao editar um documento no MS Word, o autor deseja copiar um determinado 
trecho para inserir uma cópia do mesmo em um outro ponto do texto.
Para tanto, ele poderá marcar o trecho usando o mouse e, então, usar as teclas
A) Ctrl+A para copiar o trecho selecionado e Ctrl+X para inserir o trecho copiado no 
ponto desejado
B) Ctrl+C para copiar o trecho selecionado e Ctrl+V para inserir o trecho copiado no 
ponto desejado
C) Ctrl+X para copiar o trecho selecionado e Ctrl+V para inserir o trecho copiado no 
ponto desejado.
D) Ctrl+Z para copiar o trecho selecionado e Ctrl+A para inserir o trecho copiado no 
ponto desejado
E) Ctrl+Z para copiar o trecho selecionado e Ctrl+X para inserir o trecho copiado no 
ponto desejado.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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13- Um usuário inseriu o texto A1B na célula D5 de uma planilha MS Excel 2010. A
seguir, esse usuário selecionou a alça de preenchimento da célula D5 e a arrastou até
a célula D9. A Figura a seguir ilustra as ações que ele realizou.

Qual será o conteúdo da célula D9 após o usuário soltar a alça de preenchimento?
A) A1B
B) A1F
C) A5B
D) A5F
E) E5F

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

14- Determinado funcionário de uma empresa deseja substituir cálculos de 
verificação de rotinas financeiras que realiza manualmente pelo uso de uma planilha 
Excel.

Durante sua primeira experiência preencheu um trecho de planilha com diversos 
valores, como mostrado abaixo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

255

256



Seu objetivo final é que as células da coluna D, correspondentes às contas correntes, 
sejam preenchidas com o texto SIM, caso os dois saldos da mesma conta corrente 
(último mês e mês corrente) sejam simultaneamente superiores a R$ 1500,00, ou, se 
isso não for verdade, se pelo menos um deles for superior a R$ 1800,00. Caso 
nenhuma dessas hipóteses ocorra, a célula correspondente deve ser preenchida com 
o texto NÃO.

Para isso, deve iniciar seu processo final de criação da planilha, preenchendo a célula 
D3 com determinada fórmula para depois copiá-la para as células de D4 a D12.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

A fórmula que faz acontecer o que o funcionário deseja é:
A) =SE(E(B3>1500; C3>1500); (OU(B3>1800; C3>1800)))
B) =SE(E(B3>1500; C3>1500);"SIM"; (OU(B3>1800; C3>1800)))
C) =SE(E(B3>1500;C3>1500);"SIM"; SE(B3>1800;C3>1800))
D) =SE(E(B3>1500;C3>1500);"SIM";SE(OU(B3>1800;C3>1800);"SIM";"NÃO"))
E) =SE(E(B3>1800;C3>1500);"SIM";SE(OU(B3>1800;C3>1500);"SIM";"NÃO"))

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

OBRIGADA

Prof. Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia
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ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Prof. Lilian Novakoski

PcD

Física

Intelectual

Mental

Sensorial 

Limitação de 
longo prazo 

Mobilidade 
Reduzida 

Dificuldade de 
Mobilidade Flexibilidade

Coordenação 
motora ou 
percepção

Temporária 
ou 

Permanente 
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Impedimentos 
nas Funções e 

estruturas corpo

Fatores 
socioambientais

Psicológicos e 
Pessoais

Limitação 
desempenho 

atividades
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Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na
zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida;
II - desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e
serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia
assistiva;

CONCEITOS 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos,
dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à
participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social;

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento
que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o
gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à
informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre
outros, classificadas em:

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

CONCEITOS 

BARREIRAS ARQUITETÔNICAS E
URBANÍSTICAS
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BARREIRAS ATITUDINAIS 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a
visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação
tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a
linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz
digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;
VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando
requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência
possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as
demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

CONCEITOS
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VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais 
como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, 
distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, 
abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico;
VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, 
superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma 
que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses 
elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de 
acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, 
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

CONCEITOS

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer 
motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando 
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou 
da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de 
colo e obeso;
X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do 
Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais 
da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio 
psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, 
destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, 
que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos;

CONCEITOS

273

274



XI - moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia
com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio
coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia
de jovens e adultos com deficiência;
XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem
remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com
deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os
procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

CONCEITOS 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de
alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua
em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos
os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas,
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões
legalmente estabelecidas;
XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência,
podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.

CONCEITOS 
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Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 
adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

CONCEITOS

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento
prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento
ao público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de
condições com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais
acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de
segurança no embarque e no desembarque;
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V - acesso a informações e disponibilização de recursos de 
comunicação acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e 
administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos 
e diligências.

B é empregado do Banco G, atuando como caixa em agências. Após cursos
de capacitação, foi promovido a gerente e, por consequência, transferido
para local de trabalho distante de sua residência. No percurso diário, sofreu
acidente que acarretou a diminuição de movimentos nas mãos e nos pés,
dificultando seu caminhar. Tendo em vista que sua capacidade laboral foi
atingida, requereu transferência para agência mais próxima de sua
residência. Após os trâmites internos, obteve sua transferência. A par disso,
iniciou procedimentos fisioterapêuticos por recomendação médica.
Nos termos da Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015, é direito da pessoa com
deficiência submeter-se a

CESGRANRIO/BANCO DO
BRASIL/2021

279

280



a)reabilitação profissional
b)tratamentos alternativos sem comprovação científica
c)determinação de local de trabalho
d)função escolhida pelo empregador
e)procedimento arbitrado por comissão laboral

CESGRANRIO/BANCO DO 
BRASIL/2021

Conforme disciplinado na Lei n° 13.146/2015, é correto afirmar que

a)todos os direitos previstos para a pessoa com deficiência não são extensivos
aos seus acompanhantes ou ao seu atendente pessoal, sem qualquer ressalva
prevista na Lei.

b)a pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de
ação afirmativa.

c)a deficiência não afeta o direito de conservar a fertilidade, sendo obrigatória a
esterilização compulsória nos casos previstos em lei.

TJ SP/2019
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d)a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa,
inclusive para casar-se e constituir união estável.

e)a pessoa com deficiência não tem atendimento prioritário no que
diz respeito ao acesso à informação e ao recebimento de
restituição de imposto de renda.

TJSP/2019

A possibilidade e condição de alcance e utilização, com segurança e
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, conforme disciplinado na Lei nº
13.146/2015, considera-se

TJSP/2019
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a)barreiras urbanísticas.
b)tecnologia assistiva.
c)ajuda técnica.
d)acessibilidade.
e)barreiras atitudinais.

TJSP/2019

Nos termos do que dispõe a Lei n° 13.146/2015, assinale a
alternativa correta.
a)É facultativa a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência
que não atenda as exigências de permanência no emprego,
ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como a
exigência de aptidão plena.
b)Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação
profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em
ambientes acessíveis e inclusivos.

TJSP/2019
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c)A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer
por meio de trabalho, independentemente de apoio e suporte
individualizado.
d)Especialmente na área de saúde e de assistência social, a
habilitação profissional e a reabilitação profissional é obrigação
específica das entidades das redes públicas.
e)Nos serviços de habilitação profissional, de reabilitação
profissional e educação profissional, é vedada a participação de
organizações da sociedade civil.

TJSP/2019

A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação 
ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, 
conforme disciplinado na Lei n° 13.146/2015, considera-se
a)tecnologia assistiva.
b)ajuda técnica.
c)acessibilidade.
d)desenho universal.
e)adaptação razoável.

TJSP/2019
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Direitos Humanos
Prof. Lilian Novakoski

ATÉ BREVE!

Prof. Lilian Novakoski

@liliannovakoski

Professora Lilian 
Novakoski
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