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BANDES  

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos 

disponibilizados de nível superior, que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme 

disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ESPÍRITO SANTO – BANDES. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 
Inscrição  Nome Cargo 
414000101 Larissa Nasser Jabour Técnico Bancário - Administração 

414000770 Thais Silva De Almeida Técnico Bancário - Administração 

414001829 Denis Alves Da Silva Técnico Bancário - Administração 

414002113 Luciana Merlo Milli Técnico Bancário - Administração 

414002938 Daniel Barbarioli Carraretto Técnico Bancário - Administração 

414003433 Michele Laurindo Côgo Técnico Bancário - Administração 

414003521 Jéssica Langa Effigen Técnico Bancário - Administração 

414004259 Luisa De Oliveira Martins Técnico Bancário - Administração 

414004347 Leandro Zucolotto Afonso Técnico Bancário - Administração 

414004911 Emmanuelle Nogueira De Souza Abreu Launay Técnico Bancário - Administração 

414005799 Cesar Massucati Negri Técnico Bancário - Administração 

414006028 Augusto Scalzer Cordova Técnico Bancário - Administração 

414006182 Miguel Angelo Bolonha Goroncio Técnico Bancário - Administração 

414006766 Ezequiel Loureiro Nascimento Técnico Bancário - Administração 

414007162 Márcio Tietz Monteiro Técnico Bancário - Administração 

414000010 André Luiz Giacomin Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414000019 Érika Ferreira De Assis Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414000039 Angela Dalton Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414000137 Gabriela Uneida Sonegheti Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414001714 Gladyson Brommonschenkel Demonier Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414001727 Denise Tanaca Campos Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414002143 Renato Cerqueira Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414003063 Samuel Lemos Silva Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414003064 Priscila Schulthais Lemos Técnico Bancário - Ciências Contábeis 
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414003423 Daniel Krettli Pereira Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414003509 Lorena Caliman Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414003680 Marlon Turial Lamas Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414004410 Mariana Christina Silva Rupf Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414005263 Jaquiane Pereira Torres Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414006473 Phillipe Fernandes Dias Bastos Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414006731 Marcia Sales Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414007597 Sueli Gonçalves Da Silva Maia Técnico Bancário - Ciências Contábeis 

414000650 Julia Giacomin Cani 
Técnico Bancário - Comunicação Social com 
habilitação em Publicidade 

414002317 Thiago Moulin Ribeiro 
Técnico Bancário - Comunicação Social com 
habilitação em Publicidade 

414003747 Cleverson Hernandes Maia 
Técnico Bancário - Comunicação Social com 
habilitação em Publicidade 

414007313 Jackson Dos Santos Nascimento 
Técnico Bancário - Comunicação Social com 
habilitação em Publicidade 

414007911 Natália Gimenes De Azevedo 
Técnico Bancário - Comunicação Social com 
habilitação em Publicidade 

414004396 Andressa Maria Gujansky Santana Dos Santos Técnico Bancário - Direito 

414006852 Ilzomar Binda Técnico Bancário - Direito 

414007574 Adolf Zini De Souza Técnico Bancário - Direito 

414007827 Leticia Mello Da Rocha Técnico Bancário - Direito 

414008132 Marcela Seidel Albuquerque Técnico Bancário - Direito 

414008682 Mayra Medina Wanderley De Aguiar Técnico Bancário - Direito 

414001630 Leonardo Dadalto Técnico Bancário - Economia 

414002931 Rodolfo Fabriz Marchesi Técnico Bancário - Economia 

414004668 Filipe Scarpat Careta Técnico Bancário - Economia 

414004839 Juliano César Gomes Técnico Bancário - Economia 

414006645 Silvia Buzzone De Souza Varejão Técnico Bancário - Economia 

414006850 Carolina Bueno Cheib Técnico Bancário - Economia 

414008561 Adriano Do Carmo Santos Técnico Bancário - Economia 

414004206 Geraldo Siemon De Oliveira Técnico Bancário - Engenharia Agronômica 

414006519 Thais David De Amorim Técnico Bancário - Engenharia Agronômica 

414007696 José Maria Gonçalves De Azevedo Técnico Bancário - Engenharia Agronômica 

414008576 Glauco Antonio Teixeira Técnico Bancário - Engenharia Agronômica 

414009146 Senilo Santana Da Silva Técnico Bancário - Engenharia Agronômica 

414002512 Miguel Angelo Calil Salim Filho Técnico Bancário - Engenharia Civil 

414004466 Igor Rubim Dalvi Técnico Bancário - Engenharia Civil 

414006391 Leonardo Salomão Sperandio Técnico Bancário - Engenharia Civil 

414006628 Vinicius Rocha Poltronieri Técnico Bancário - Engenharia Civil 

414007254 Fellipe Salazar Boghi Técnico Bancário - Engenharia Civil 

414009315 Rafael Garcia De Souza Técnico Bancário - Engenharia Civil 

414007560 Luana Vieira Morellato 
Técnico Bancário - Engenharia da 
Computação, Ciência da Computação ou 
Sistemas de Informação 

414007735 Rui Santana Junior 
Técnico Bancário - Engenharia da 
Computação, Ciência da Computação ou 
Sistemas de Informação 
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II 

 

 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO GABARITO PRELIMINAR 

 

 

As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas 

de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos 

cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo quando da 

utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

     CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO - ADMNISTRAÇÃO 
 

Questão: 01 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A atividade leitura envolve pelo menos quatro grandes grupos de conhecimentos: lexical, gramatical, 

textual e enciclopédico. Assim, em um nível elementar de leitura deve-se conhecer o vocabulário de uma 

língua (conhecimento lexical) e a sua organização frasal (conhecimento gramatical). Isso, porém, não é 

tudo, mais duas operações cognitivas são fundamentais para que a leitura se efetive. É patente 

compreender a forma que as informações estão dispostas e a relação que mantém entre si 

(conhecimento textual), pois isso revela, dentre outras coisas, a razão de ser de um texto, seu (macro) 

objetivo comunicativo. Da mesma forma, é preciso saber ao que tais informações remetem no mundo 

(conhecimento enciclopédico ou de mundo). 

O vocabulário e a gramática revelam os sentidos construídos de modo mais direto, constituindo, dessa 

forma, o nível mais superficial da leitura. O âmbito da leitura que envolve o reconhecimento das 

estruturas/sequências textuais constituem seus níveis intermediários, em que são revelados 

especialmente os propósitos que dirigiram a produção de um texto. A associação entre esses três tipos de 

conhecimento devem, então, dirigir a construção do sentido mais profundo do texto, em que se deve 

compreender a as conjecturas presentes, os implícitos (cf. ILARI, 2001, p. 85-100) presentes, 

especialmente, em um texto complexo. É nesse nível de compreensão que se é capaz de relacionar as 

informações de diferentes naturezas, sendo assim revelada a temática do texto (SAVIOLI E FIORIN, 2007, 

p. 36-37). 

Tendo sido esclarecido tal ponto, analisemos a construção dos aspectos textuais e temáticos do texto sob 

análise (O convescote dos “inconfiáveis”, de Clovis Rossi), uma vez que o âmbito léxico-gramatical é 

bastante direto. 

Observando aquilo que tangem a disposição das ideias no texto, pode-se perceber a composição dos 

textos argumentativos, que são formados por: 

a) proposição (tese, apresentação de um ponto de vista em relação a um tema: abarca basicamente o 

título e o primeiro parágrafo, pode ser sintetizada pela expressão “aqueles que participam do 

convescote da elite global [informação dada no primeiro parágrafo] não são confiáveis [proposição 

presente no título]”; 

b) desenvolvimento (sustentação da tese, com base em fatos, analogias, estatísticas, etc.): abrange a 

maior parte do texto, vai do segundo parágrafo ao décimo segundo parágrafo, são apresentados 

como argumentos para suster a proposição, principalmente, estatísticas bem como um relato sobre 

uma figura importante no Fórum, que sustentam a falta de credibilidade dos participantes do 

convescote. 

c) Conclusão (fechamento do processo argumentativo): envolve, no texto em questão, apenas o último 

parágrafo, em que o autor apresenta uma colocação irônica, que corrobora o ponto de vista de que 

os sujeitos de sua crítica, de fato, não são confiáveis, afinal, cada hora dizem uma coisa. 

É importante ressaltar que as informações levadas a cada parte do texto têm a organização e a natureza 

prevista em trabalhos que estudam a produção e organização de textos argumentativos, tais como Cereja 

e Magalhães (2009, p. 353-371). 
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A organização e a relação entre as informações revelam, assim, a natureza argumentativa do texto, o que 

leva à exclusão sumária das alternativas A, C e D, uma vez que sugerem que o texto teria objetivos 

distintos, respectivamente, relatar, descreve e explicar. Esclarece-se que tais objetivos discursivos 

apresentam configurações distintas da apresenta acima. Uma explicação, por exemplo, desenvolve-se 

não a partir do esquema proposição-sustentação-conclusão, mas através da estrutura tópico-

subtópico(s)-fechamento. 

No que tange ao seu aspecto temático, é fundamental distinguir aquilo que é focal daquilo que não é 

focal no texto e no mundo. Em uma convenção como o Fórum Econômico Mundial, são relevantes os 

dirigentes de países, porque ditam as ações dos principais agentes políticos no mundo, e os dirigentes das 

grandes corporações, os CEOs, pois são atingidos pelas ações políticas que afetam as economias bem 

como as influenciam. Jornalistas, intelectuais e demais convidados não possuem grande relevância em 

eventos de tal natureza. Os primeiros estão ali para cobrir o evento, repassando ao grande público os 

fatos que ali se desenrolaram e os outros são meros espectadores, vez ou outra, um artista famoso, ou 

um intelectual ali se apresenta, mas mais como ativista, e o seu papel é bastante figurativo, a menos que 

aglutine outro com o papel de intelectual, jornalista ou qualquer coisa o papel de dirigente ou de alto 

executivo. 

Tendo em vista essa questão, o fato de esses participantes secundários possuírem ou não credibilidade é 

irrelevante, pois a credibilidade que conta é daqueles que tomam as decisões, nos casos  os governantes, 

e/ou seus representantes, e os executivos chefes. E esses, como revelam as informações, são os grupos 

de pessoas menos confiáveis dentre aqueles investigados na pesquisa apresentada como sustentação 

para a tese. Dessa forma, a alternativa E está perfeita. 

A outra possibilidade não eliminada pela análise textual, “B) discutir a incapacidade do Fórum Econômico 

Mundial de debater temas mundialmente relevantes.” não cabe como resposta à questão, pois pouco ou 

quase nada no texto a isso se relaciona. O que é focal, que faz todas as informações se convergirem é a 

questão da credibilidade dos participantes mais relevantes do Fórum. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. 

• ILARI, R. Introdução à semântica: Brincando com a gramática. São Paulo: Contexto: 2001. 

• SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007. 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 

parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, “B” também se mostra incorreta. 

“A” também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 
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As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 

Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 

Fonte: o próprio texto. 
 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido de “convescote”, segundo do dicionário Houaiss, é “piquenique”, espécie de reunião ao ar livre 

em que ocorre uma refeição. Esse é um termo em desuso, como aponta o mesmo dicionário. Este fato é 

previsto no enunciado da questão que reconhece que tal termo “não é dos mais frequentes na Língua 

Portuguesa”, de toda forma o seu sentido textual é passível de apreensão tendo em vista o universo do 

texto. 

Considerando as informações levadas ao texto, tal termo remete a uma reunião entre certas pessoas 

(como reconhecem várias das razões recursais). O termo “afluência” é, diferentemente do que apontam 

os recursos, um sinônimo possível para reunião. Observe-se por que. 

A primeira acepção que o dicionário Houaiss registra para esse termo (“afluência”) é “concorrência em 

grande quantidade (de pessoas ou coisas)”. Alerta-se para o fato de o termo “concorrência” ali remeter à 

primeira acepção que o mesmo dicionário registra para tal termo (“concorrência”): “circunstância de duas 

ou mais coisas produzirem-se ou verificarem-se ao mesmo tempo”. Em outras palavras, uma afluência é 

uma circunstância em que há grande quantidade de pessoas. 

Ora, o Fórum Econômico Mundial é um evento que congrega muitas pessoas, dentre as mais relevantes 

estão os líderes de nações e altos executivos de grandes corporações. Nesse sentido, não há dúvidas de 

que o termo “afluência” remete à ideia que “convescote” assume no texto. Esclarece-se que, apesar de 

“afluência” não ser um sinônimo muito comum para “reunião”, é aferível através de uma análise simples 

de natureza morfossemântica: “afluxo” é um termo frequente da língua e uma de suas acepções é 

“grande quantidade”; o sufixo “-ência” é um formador de substantivos a partir de verbos utilizado com 

regularidade na Língua Portuguesa. A junção de tais aspectos levariam, assim, à resposta correta. 

De modo diverso, “fraude” e “picaretagem”, termos que designam ideias próximas não o fazem, pois não 

há, no texto, uma passagem sequer que o autor do texto coloque a credibilidade do evento em cheque. 

Ele até questiona a credibilidade dos seus participantes junto às pessoas, mas não a idoneidade do 

evento. 

O questionamento apresentado no décimo parágrafo (“O que concluir dessas cenas?”) é uma indicação 

de que os participantes do Fórum não são capazes de enxergar certas situações, mas isso não faz do 
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Fórum fraudulento ou picareta, no máximo é um questionamento à eficiência e/ou o alcance daquilo que 

é propósito do evento: discutir os rumos da economia mundial. 

É nesse sentido que se encaixa, de modo irônico, o termo “convescote”. Em um piquenique não se fazem 

coisas sérias (come-se, conversa-se), então, na visão do autor (considerando o uso de tal termo), o evento 

não tem servido muito seriamente ao seu propósito. Entretanto, isso não quer dizer que exista má fé para 

lesar outrem, algo que está pressuposto tanto de “fraude” quanto de “picaretagem”. 

Em vista disso, apenas “Afluência” é de fato a resposta correta. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O fato de um CEO ser também um empregado não configura, no trecho em questão, um pleonasmo, 

afinal esse é um hiperônimo daquele, o que quer dizer que CEO é um termo muito mais específico em 

termos semânticos. Tal especificação é elementar para a compreensão do trecho, fazendo com que o 

termo mais genérico designe o que é mais comum, no caso, os funcionários que ocupam cargos menos 

representativos na hierarquia empresarial e o termo mais específico, os altos executivos. Nesse sentido, é 

estabelecida uma clara distinção entre funcionários e CEOs, não podendo ser enquadrada como um 

pleonasmo, que remete à enunciação (muitas vezes desnecessária) de uma mesma ideia. 

A alegação de o conteúdo da questão não constar no edital não procede. Um dos itens do conteúdo 

programático da prova de Língua Portuguesa é “Noções de Semântica”. A título de comprovação, indica-

se que um dos dois capítulos sobre Semântica de Sacconi (2008, p. 523-537) abarcam justamente as 

chamadas “figuras de linguagem” (tópico abordado na questão). 

Considerando tais aspectos, o pleito de anulação é injustificado. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 

2008. 
 

Questão: 06 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os dicionários Houaiss, Caldas Aulete e Aurélio (maiores referências acerca do léxico do Português 

Brasileiro) registram que o verbo “acreditar” possui valência múltipla, sendo registradas acepções em que 

atua como transitivo direto, indireto e intransitivo. 

No caso em questão, o sentido evocado pelo verbo é “dar crédito a; crer”. Para essa acepção, os três 

dicionários são unânimes em atestá-lo também como transitivo direto. O Aulete, inclusive, oferece um 

exemplo para ilustrar tal transitividade bem próximo daquele que integra a questão: “ ‘Eu nem acredito / 

Que aquele garoto que ia mudar o mundo / Frequenta agora as festas do grand monde.’ (Roberto Frejat e 

Cazuza, Ideologia)”. 

Considerando isso, as orações destacadas no trecho na questão preenchem, sim, o papel de 

complemento verbal do tipo objeto direto, sendo, por isso, classificadas como orações subordinadas 

substantivas objetivas direta. 
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É fato que uma variação possível da valência desse verbo é se ligar através da preposição “em” ao seu 

complemento. No entanto, reitera-se, essa não é a única valência possível. Os dicionários atestam isso e 

mesmo o período em questão prova isso: uma condição para que um complemento verbal seja 

considerado objeto indireto é a presença de preposição. E, em tal período, o complemento oracional não 

se liga ao verbo indiretamente. Logo, ele é uma oração subordinada objetiva direta, como preveem os 

dicionários. 

Isso ainda atesta um fato gramatical sobre o verbo “acreditar”: quando o seu complemento é simples, há 

a preferência pelo complemento do tipo objeto indireto (“Eu acredito nisso/naquilo.”, “Ele acredita em 

Deus”); por outro lado, quando o complemento é oracional, o complemento tende a ser do tipo objeto 

direto (“Eu acredito que isso está correto”, “Ele acredita que Deus existe.”). 

Por fim, “que essa queda é para sempre” não pode, de forma alguma, atuar como sujeito e, 

consequentemente, não pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Observemos pelo viés 

semântico, que é mais elucidativo: o verbo “acreditar” exige um sujeito do tipo [+ consciente] – um 

objeto, uma ideia não podem acreditar em algo, a não ser em um contexto lúdico –, e o trecho em 

questão não representa uma entidade que possa acreditar em algo, logo a oração não pode se configurar 

como uma oração subordinada substantiva subjetiva. 

Diante desses fatos, o pleito de anulação ou mudança de gabarito são injustificados. 

Fontes: 

• CALDAS AULETE, F. J.; VELENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

• FERREIRA, A. B. H. Mini Aurélio: o dicionário da Língua Portuguesa. 8. ed. Curitiba: Positivo, 2010. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

 

Questão: 07 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Em “A cerca de três anos não como glúten.”, a palavra que inicia a oração deveria estar grafada “há”, uma 

vez que se configura como uma forma do verbo “haver”. Uma paráfrase possível para a frase em questão 

seria “Faz cerca de três anos que não como glúten.”, mostrando que a forma “a” remete ao verbo haver, 

devendo, portanto, ser grafada “há”; ela não pode ser um artigo ou uma preposição, classes a que a 

forma “a” pode suscitar. 

Cipro Neto e Infante (2008, p. 542) corroboram tal posicionamento ao afirmarem que “o verbo haver é 

usado em expressões que indicam tempo transcorrido” (“Tais fatos aconteceram há dez anos”/ “Há dez 

anos tais fatos aconteceram”) e que, “nesse sentido, é equivalente ao verbo fazer” (“Tudo aconteceu faz 

dez anos”). 

Fontes:  

• A prova e 

• CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 
 

Questão: 12 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

Aplicando a fórmula para o cálculo de juros compostos: 

� � �	�1 � �	
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4� � �	�1 � 0,015	
 

Passando o capital C do segundo para o primeiro membro da equação, o capital é simplificado com o 

capital. 

4 � 1,015
 

Se dois números são iguais e positivos, então seus logaritmos são iguais. 

log 4 � 	 log 1,015
 

O logaritmo de uma potência, o expoente passa multiplicando o logaritmo. 

log 4 � �	 ∙ log 1,015 

� � 	
log 4

log 1,015
 

O conhecimento de logaritmo necessário para a resolução da questão apresentada é inerente ao 

conhecimento de Matemática Financeira, pois uma das questões a ser respondida pela Matemática 

Financeira é justamente o número de capitalizações ou o prazo para que determinado capital atinja um 

montante desejado, por exemplo, duplique, triplique, quadruplique, aumente de terminado percentual. 

O conhecimento das duas propriedades de logaritmo citadas na resolução da questão acima deve ser de 

domínio, quando do estudo de Juros Compostos. 

Mantido o gabarito letra B 

Fonte: 

• Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo: Atlas, 2008. Página 31, exercícios resolvidos número 5. 

• Mathias, Washington Franco. Matemática financeira / Washington Franco Mathias, José Maria 

Gomes. – 6. Ed. – 3.reimpr. – São Paulo: Atlas, 2011. Página 117, exercícios resolvidos número 18. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

��� � 18.000 

� � 24%	�. �. � 2%	�.�. 
� � 10	��� !�çõ�  

1,02"#� � 0,82 

Solução esperada conforme o recurso: 

Calculando a prestação: 

A prestação pode ser calculada empregando qualquer uma das duas fórmulas: 

 

��� � $
�#%&	'"#

&�#%&	'
  ou  ��� � $	 ∙ 	

#"�#%&	('

&
 

 

18.000 � $
�#%�,�)	*+"#

�,�)�#%�,�)	*+
  ou 18.000 � $	 ∙ 	

#"�#%�,�)	(*+

�,�)
 

 

As duas fórmulas levarão ao mesmo resultado. Deveria ter sido observado que a questão informou o 

valor de �1 � 0,02	"#� que é aproximadamente de 0,82. Assim, a segunda fórmula deveria ser utilizada, 

facilitando as contas. 

 

18.000 � $	 ∙ 	
1 , �1 � 0,02	"#�

0,02
	⇒ 18.000 � $	 ∙ 	

1 , 0,82

0,02
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18.000 � $	 ∙ 	
0,18

0,02
	⇒ 18.000 � $	 ∙ 9	 ⇒ $ �	

18.000

9
	⇒ $ � 2.000,00 

 

Cada prestação será de R$2.000,00. 

Calculando o valor da 1ª amortização 

/# � $ ,	0# 

0# � �	 ∙ 	 ��� �	
2

100
	 ∙ 18.000 � 360 

/# � 2.000 , 360	 ⇒ 	/# � 1.640,00 

As parcelas de amortização da Tabela Price constituem uma PG (crescente) de razão igual a 1 + i. 

/) � �1 � �	 ∙ 	/# � �1 � 0,02	 ∙ 1.640 � 1.672,80 

/4 � �1 � �	 ∙ 	/) � �1 � 0,02	 ∙ 1.672,80 � 1706,26 

Imediatamente após o pagamento da 3ª prestação o total já amortizado será de: 

1.640 � 1.672,80 � 1.706,26 � 5.019,06 

��4 � 18.000,00 , 5.019,06 � 12.980,94 

��4 � 5$	12.980,94	 ⇒ ��4 � 5$	12.980,00 

 

Solução resumida: 

��� � $	 ∙ 	
1 , �1 � �	"


�
	⇒ 18.000 � $	 ∙ 	

1 , 0,82

0,02
 

$ � 	
18.000	 ∙ 2

18
� 18.000 

/# � 2.000 , 360 � 1640 

/) � 1.640 � 32,80 � 1.672,80 

/4 � 1.672,80 � 33,46 � 1706,26 

��4 � 18.000 , �1.640,00 � 1.672,80 � 1706,26	 

��4 � 5$	12.980,94	 ⇒ ��4 � 5$	12.980,00 

No recurso exposto à banca é alegado que se a prestação é de R$ 2.000,00, então pagas três prestações, 

ou seja, R$ 6.000,00 o valor do saldo devedor irá diminuir R$ 6.000,00, o que não é verdade, pois em cada 

prestação da tabela Price uma parte refere-se aos juros e outra à amortização. Lembrando que amortizar 

é devolver o capital tomado emprestado. 

Abaixo é apresentada a planilha do financiamento até a terceira prestação. 

 

N Prestação Juros Amortização Saldo devedor 

0 --- --- --- 18.000,00 

1 2.000,00 360,00 1.640,00 16.360,00 

2 2.000,00 327,20 1672,80 14.687.20 

3 2.000,00 293,74 1.706,26 12.980,94 

No recurso exposto à banca é apresentada a resolução da questão calculando inicialmente o valor da 

prestação, porém, não foi apresentado como os cálculos foram realizados para chegar ao valor de 

R$2.003,88. Para chegar a esse valor deve ser usada uma calculadora, que tanto pode ser financeira (de 

preferência), científica ou mesmo uma calculadora com apenas as quatro operações. 

De acordo com o edital, idem 5.2.11 é proibido o uso de calculadoras ou similares. 

Existe a possibilidade de fazer os cálculos manualmente, conforme apresentados no anexo 1(cálculos 

manuais). Durante a realização dos cálculos alguns arredondamentos (cortes de casas decimais) foram 
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realizados e mesmo assim trabalhamos com muitas casas decimais. Se fossem cortadas muitas casas 

decimais, com a intenção de minimizar o trabalho de cálculo, não seria possível chegar ao valor de 

R$2.003,88. 

A possibilidade dos cálculos terem sido feitos manualmente, durante a prova, é bem remota. 

O cálculo da prestação deveria ser feito, durante a realização da prova, segundo a resolução apresenta 

acima.  

Ainda quanto às razões recursais, é alegado que: “A questão não apresenta solução para o fator 0,82”. A 

solução da questão com a utilização desse valor está exposta, detalhadamente, acima, logo após o seu 

enunciado. 

Mantido o gabarito letra E 

Fontes: 

• Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo: Atlas, 2008. Páginas 201 a 203, item 12.3 Sistema de amortização francês. 

• Mathias, Washington Franco. Matemática financeira / Washington Franco Mathias, José Maria 

Gomes. – 6. Ed. – 3.reimpr. – São Paulo: Atlas, 2011. Páginas 295 a 297, item 2.2.3.2 Sistema Price. 

Questão: 19 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o fabricante do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 o procedimento para criar um 

atalho é clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta e clicar na opção criar atalho. Para finalizar o 

procedimento deve-se arrastar o atalho para o local desejado. 

Dentre as alternativas apresentadas como solução para criar um atalho na área de trabalho, a única que 

apresenta um procedimento válido para realizar esta operação é a alternativa C: “clicar em Criar Atalho. 

Após a criação do atalho, basta arrastá-lo para a área de trabalho”. 

O recurso é improcedente. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/create-delete-shortcut#1TC=windows-7 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada 

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 

 

Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois consta no conteúdo programático Noções de Contabilidade: 

Componentes Patrimoniais, logo, a classe dos intangíveis faz parte do Ativo Não Circulante, portanto, a 

resposta correta permanece sendo a alternativa “E”. 

Fonte: Edital Nº 001/2014. 
 

Questão: 40 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão apresenta um enunciado direto “De acordo com a teoria da conversão do 

conhecimento, este é criado e expandido através de modos diferentes de interação social entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. _________________ é o modo de conversão do 
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conhecimento tácito em conhecimento tácito. Constitui-se em um processo de compartilhamento de 

experiências a partir do qual há a criação ou expansão de conhecimento tácito como modelos mentais ou 

habilidades técnicas compartilhadas.” Dessa forma, o “espaço” destina-se a completar a frase com o tipo 

de conhecimento, segundo a teoria da conversão, pelo qual o conhecimento tácito é convertido em 

conhecimento tácito, e é um processo de compartilhamento de experiências pelo meio do qual cria-se ou 

expande-se (modifica-se, acrescenta-se algo) ao conhecimento aprendido. 

De acordo com NONAKA; TAKEUCHI (1997) e TERRA (2000), Para a teoria da conversão do conhecimento, 

tanto o conhecimento tácito e conhecimento explícito não são entidades totalmente separadas, e sim 

mutuamente complementares. Interagem uns com os outros e realizam trocas nas atividades criativas 

dos seres humanos. O conhecimento humano é criado e expandido através da interação social entre o 

conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O pressuposto de que o conhecimento é criado por 

meio da interação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito aponta para quatro Modos de 

Conversão do Conhecimento: 

1. Socialização: conversão de conhecimento tácito em conhecimento tácito, que constitui-se em um 

processo de compartilhamento de experiências, e a partir daí há a criação de conhecimento tácito 

como modelos mentais e habilidades técnicas compartilhadas. Um indivíduo pode adquirir 

conhecimento tácito diretamente de outros indivíduos, sem usar a linguagem. Os aprendizes 

trabalham com seus mestres e aprendem sua arte não através da linguagem, mas sim através da 

observação, imitação e prática. Para aquisição e conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

tácito é necessária a experiência, pois a mera transferência de informações muitas vezes fará pouco 

sentido se estiver desligada das emoções associadas e dos contextos específicos nos quais as 

experiências compartilhadas são embutidas. 

2. Externalização: conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito., constituindo-se em 

um processo de articulação de conhecimento tácito em conceitos explícitos, podendo ser definido 

como um processo de criação e conversão do conhecimento perfeito, pois o conhecimento tácito se 

torna explícito, expresso por metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. 

3. Combinação: conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito, sendo um processo 

de sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento, envolvendo a combinação de 

conjuntos diferentes de conhecimento explícito. 

4. Internalização: conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito, sendo o processo de 

incorporação do conhecimento explícito no conhecimento tácito, dessa forma, estando o enunciado da 

questão completo e o comando claro, objetivo e específico em relação ao solicitado, a questão não apresenta 

nenhum tipo de vício ou incompletude, exigindo necessariamente conhecimento do conteúdo, interpretação e 

análise textual. 

Fontes: 

• NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa: como as empresas 

japonesas geram a dinâmica da inovação. 4. ed. Rio de Janeiro : Campus, 1997. . 

• TERRA, José Cláudio Gyrineu. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial – uma 

abordagem baseada no aprendizado e na criatividade. São Paulo: Negócio Editora, 2000. 

 

Questão: 41 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão fornece os seguintes dados: 

Direitos – 20.000,00 
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Origens de Recursos – 100.000,00 

O Ativo é composto pelos BENS e DIREITOS, e constitui-se nas Aplicações de Recursos. O Passivo 

corresponde às Origens de Recursos e podem originar-se de duas fontes: própria (Patrimônio Líquido) e 

de terceiros (Passivo Exigível).  

Pelo equilíbrio patrimonial, o total das Aplicações (Ativo) deve ser igual ao total das Origens (Passivo 

Exigível e Patrimônio Líquido).  

Dessa forma, com os dados da questão é perfeitamente possível calcular o valor das obrigações (capital 

de terceiros), uma vez que, se as Origens têm que ser iguais às Aplicações, significa que o Ativo 

(aplicações) corresponde também a R$ 100.000,00. Considerando que o Ativo é composto de Bens e 

Direitos, basta subtrair do total o valor dos Direitos (1000.000,00 – 20.000,00), o que resulta em um total 

de Bens correspondente a 80.000,00. Sendo o patrimônio líquido (capital próprio) correspondente a 70% 

dos Bens, temos que: 80.000 x 70% = 56.000,00. Se o total das Origens de Recursos ou o total do Passivo é 

de R$ 100.000,00, basta subtrair o valor do Patrimônio Líquido para encontrar o total das obrigações 

(passivo exigível ou capital de terceiros): 100.000,00 – 56.000,00 = 44.000,00. 

Nesse sentido, não há nenhuma relação com classificação das contas contábeis, pois não foi solicitada a 

distribuição dos elementos em circulantes e não circulantes, e sim a compreensão de que as Origens 

(Passivo) são iguais às Aplicações (Ativo). 

A memória de cálculo é a seguinte: 

ATIVO (Aplicações) PASSIVO (Origens) 

Direitos 20.000,00  

 Obrigações (100.000-

56.000) 44.000,00  

Bens (100.000 – 20.000)      80.000,00   Pat. Líq. (80.000 x 70%)  56.000,00  

Total Ativo ( = total Passivo) 100.000,00   Total Passivo  100.000,00  

Fonte: MARION, José Carlos; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade para não contadores. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

Questão: 55 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado da questão refere-se ao procedimento de alienação de bens públicos, previsto na Lei 

8.666/93, Lei de Licitações. 

Apesar de, por uma falha de digitação o enunciado apresentar “Lei 8.666/90), não há qualquer vício na 

questão, uma vez que, havendo o conhecimento de que o assunto é tratado no referido instituto legal, e, 

considerando também que, não há leis com a mesma numeração, independente do ano da promulgação. 

 Além disso, o enunciado e o comando da questão são claros e coerentes, sendo a alternativa incorreta, 

conforme solicitado apresentada de forma adequada. 

Conforme a Lei 8.666/93: 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e 

entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá 

de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes 

casos: 

[...] 

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo 
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[...] 

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 

[...] 

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 

[...] 

§ 2o A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de 

imóveis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se:    

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;  

Fonte: BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em 21 de março de 

2014. 
 

Questão: 57 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se 

situar sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas ser suficientes para compreensão clara de 

qual é o problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e 

específico, deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005). 

O enunciado da questão apresenta um enunciado direto “O Código Tributário Nacional trata, em seus 

artigos 43 a 45 sobre o Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza”. 

O comando da questão solicita o apontamento de qual a afirmativa INCORRETA de acordo com o CTN. Já 

as assertivas apontam para afirmativas sobre o disposto sobre o Imposto de Renda, não direcionando ou 

apresentando qualquer indicativo de análise de sobre o conceito ou condições de incidência do imposto. 

Conforme a Lei 5.172/1966: 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 

como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no inciso anterior. 

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, 

condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.    

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o 

momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. 

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 

proventos tributáveis. 

 Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo 

de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos 

proventos tributáveis. 

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição 

de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. 

Nesse sentido, verifica-se que, se solicitada a análise de qual é a assertiva incorreta, a única que está em 

desacordo com a legislação é a alternativa “D”: “incidência do imposto depende da denominação da 

receita ou do rendimento, bem como da localização e da nacionalidade da fonte”.  
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Dessa forma, estando o enunciado da questão completo, uma vez que contém todas as informações 

necessárias para o desenvolvimento da redação e sendo o comando claro, objetivo e específico em 

relação ao solicitado, a questão não apresenta nenhum tipo de vício ou incompletude, exigindo 

necessariamente a interpretação e análise textual. 

Fonte: BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e 

institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso de 21 de março de 2014. 

 

 

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

Questão: 01 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A atividade leitura envolve pelo menos quatro grandes grupos de conhecimentos: lexical, gramatical, 

textual e enciclopédico. Assim, em um nível elementar de leitura deve-se conhecer o vocabulário de uma 

língua (conhecimento lexical) e a sua organização frasal (conhecimento gramatical). Isso, porém, não é 

tudo, mais duas operações cognitivas são fundamentais para que a leitura se efetive. É patente 

compreender a forma que as informações estão dispostas e a relação que mantém entre si 

(conhecimento textual), pois isso revela, dentre outras coisas, a razão de ser de um texto, seu (macro) 

objetivo comunicativo. Da mesma forma, é preciso saber ao que tais informações remetem no mundo 

(conhecimento enciclopédico ou de mundo). 

O vocabulário e a gramática revelam os sentidos construídos de modo mais direto, constituindo, dessa 

forma, o nível mais superficial da leitura. O âmbito da leitura que envolve o reconhecimento das 

estruturas/sequências textuais constituem seus níveis intermediários, em que são revelados 

especialmente os propósitos que dirigiram a produção de um texto. A associação entre esses três tipos de 

conhecimento devem, então, dirigir a construção do sentido mais profundo do texto, em que se deve 

compreender a as conjecturas presentes, os implícitos (cf. ILARI, 2001, p. 85-100) presentes, 

especialmente, em um texto complexo. É nesse nível de compreensão que se é capaz de relacionar as 

informações de diferentes naturezas, sendo assim revelada a temática do texto (SAVIOLI E FIORIN, 2007, 

p. 36-37) 

Tendo sido esclarecido tal ponto, analisemos a construção dos aspectos textuais e temáticos do texto sob 

análise (O convescote dos “inconfiáveis”, de Clovis Rossi), uma vez que o âmbito léxico-gramatical é 

bastante direto. 

Observando aquilo que tangem a disposição das ideias no texto, pode-se perceber a composição dos 

textos argumentativos, que são formados por: 

d) proposição (tese, apresentação de um ponto de vista em relação a um tema: abarca basicamente o 

título e o primeiro parágrafo, pode ser sintetizada pela expressão “aqueles que participam do 

convescote da elite global [informação dada no primeiro parágrafo] não são confiáveis [proposição 

presente no título]”; 

e) desenvolvimento (sustentação da tese, com base em fatos, analogias, estatísticas, etc.): abrange a 

maior parte do texto, vai do segundo parágrafo ao décimo segundo parágrafo, são apresentados 

como argumentos para suster a proposição, principalmente, estatísticas bem como um relato sobre 

uma figura importante no Fórum, que sustentam a falta de credibilidade dos participantes do 

convescote. 
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f) Conclusão (fechamento do processo argumentativo): envolve, no texto em questão, apenas o último 

parágrafo, em que o autor apresenta uma colocação irônica, que corrobora o ponto de vista de que 

os sujeitos de sua crítica, de fato, não são confiáveis, afinal, cada hora dizem uma coisa. 

É importante ressaltar que as informações levadas a cada parte do texto têm a organização e a natureza 

prevista em trabalhos que estudam a produção e organização de textos argumentativos, tais como Cereja 

e Magalhães (2009, p. 353-371). 

A organização e a relação entre as informações revelam, assim, a natureza argumentativa do texto, o que 

leva à exclusão sumária das alternativas A, C e D, uma vez que sugerem que o texto teria objetivos 

distintos, respectivamente, relatar, descreve e explicar. Esclarece-se que tais objetivos discursivos 

apresentam, configurações distintas da apresenta acima. Uma explicação, por exemplo, desenvolve-se 

não a partir do esquema proposição-sustentação-conclusão, mas através da estrutura tópico-

subtópico(s)-fechamento. 

No que tange ao seu aspecto temático,  é fundamental distinguir aquilo que é focal daquilo que não é 

focal no texto e no mundo. Em uma convenção como o Fórum Econômico Mundial, são relevantes os 

dirigentes de países, porque ditam as ações dos principais agentes políticos no mundo, e os dirigentes das 

grandes corporações, os CEOs, pois são atingidos pelas ações políticas que afetam as economias bem 

como as influenciam. Jornalistas, intelectuais e demais convidados não possuem grande relevância em 

eventos de tal natureza. Os primeiros estão ali para cobrir o evento, repassando ao grande público os 

fatos que ali se desenrolaram e os outros são meros espectadores, vez ou outra, um artista famoso, ou 

um intelectual ali se apresenta, mas mais como ativista, e o seu papel é bastante figurativo, a menos que 

aglutine outro com o papel de intelectual, jornalista ou qualquer coisa o papel de dirigente ou de alto 

executivo. 

Tendo em vista essa questão, o fato de esses participantes secundários possuírem ou não credibilidade é 

irrelevante, pois a credibilidade que conta é daqueles que tomam as decisões, nos casos os governantes, 

e/ou seus representantes, e os executivos chefes. E esses, como revelam as informações, são os grupos 

de pessoas menos confiáveis dentre aqueles investigados na pesquisa apresentada como sustentação 

para a tese. Dessa forma, a alternativa E está perfeita. 

A outra possibilidade não eliminada pela análise textual, “B) discutir a incapacidade do Fórum Econômico 

Mundial de debater temas mundialmente relevantes.” não cabe como resposta à questão, pois pouco ou 

quase nada no texto a isso se relaciona. O que é focal, que faz todas as informações se convergirem é a 

questão da credibilidade dos participantes mais relevantes do Fórum. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. 

• ILARI, R. Introdução à semântica: Brincando com a gramática. São Paulo: Contexto: 2001. 

• SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007. 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 
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parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, “B” também se mostra incorreta. 

“A” também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 

As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 

Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido de “convescote”, segundo do dicionário Houaiss, é “piquenique”, espécie de reunião ao ar livre 

em que ocorre uma refeição. Esse é um termo em desuso, como aponta o mesmo dicionário. Este fato é 

previsto no enunciado da questão que reconhece que tal termo “não é dos mais frequentes na Língua 

Portuguesa”, de toda forma o seu sentido textual é passível de apreensão tendo em vista o universo do 

texto. 

Considerando as informações levadas ao texto, tal termo remete a uma reunião entre certas pessoas 

(como reconhecem várias das razões recursais). O termo “afluência” é, diferentemente do que apontam 

os recursos, um sinônimo possível para reunião. Observe-se por que. 

A primeira acepção que o dicionário Houaiss registra para esse termo (“afluência”) é “concorrência em 

grande quantidade (de pessoas ou coisas)”. Alerta-se para o fato de o termo “concorrência” ali remeter à 

primeira acepção que o mesmo dicionário registra para tal termo (“concorrência”): “circunstância de duas 

ou mais coisas produzirem-se ou verificarem-se ao mesmo tempo”. Em outras palavras, uma afluência é 

uma circunstância em que há grande quantidade de pessoas. 

Ora, o Fórum Econômico Mundial é um evento que congrega muitas pessoas, dentre as mais relevantes 

estão os líderes de nações e altos executivos de grandes corporações. Nesse sentido, não dúvidas de que 

o termo “afluência” remete à ideia que “convescote” assume no texto. Esclarece-se que, apesar de 

“afluência” não ser um sinônimo muito comum para “reunião”, é aferível através de uma análise simples 

de natureza morfossemântica: “afluxo” é um termo frequente da língua e uma de suas acepções é 

“grande quantidade”; o sufixo “-ência” é um formador de substantivos a partir de verbos utilizado com 

regularidade na Língua Portuguesa. A junção de tais aspectos levariam, assim, à resposta correta. 
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De modo diverso, “fraude” e “picaretagem”, termos que designam ideias próximas não o fazem, pois não 

há, no texto, uma passagem sequer que o autor do texto coloque a credibilidade do evento em cheque. 

Ele até questiona a credibilidade dos seus participantes junto às pessoas, mas não a idoneidade do 

evento. 

O questionamento apresentado no décimo parágrafo (“O que concluir dessas cenas?”) é uma indicação 

de que os participantes do Fórum não são capazes de enxergar certas situações, mas isso não faz do 

Fórum fraudulento ou picareta, no máximo é um questionamento à eficiência e/ou o alcance daquilo que 

é propósito do evento: discutir os rumos da economia mundial. 

É nesse sentido que se encaixa, de modo irônico, o termo “convescote”. Em um piquenique não se fazem 

coisas sérias (come-se, conversa-se), então, na visão do autor (considerando o uso de tal termo), o evento 

não tem servido muito seriamente ao seu propósito. Entretanto, isso não quer dizer que exista má fé para 

lesar outrem, algo que está pressuposto tanto de “fraude” quanto de “picaretagem”. 

Em vista disso, apenas “Afluência” é de fato a resposta correta. 

Fonte:  

• O próprio texto e 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 
 

Questão: 05 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A formação da palavra “imparável” se deu de modo complexo, envolvendo em momentos distintos tanto 

o processo de sufixação quanto o processo de prefixação. A base da palavra “imparável” é o verbo 

“parar”. Através da fusão desse verbo ao sufixo “-vel”, formou-se o adjetivo “parável”. A integração do 

prefixo de negação “in-” a essa forma já derivada resultou em “imparável”. Portando, tal palavra foi 

formada através dos dois principais processos de derivação: sufixação e prefixação. Por que em tal ordem 

e não por prefixação e sufixação? Simplesmente porque não existe o verbo “imparar”. 

Não se pode alegar que tal termo tenha sido formado através de processo que envolvesse a aglutinação 

concomitante de prefixo e sufixo ao radical (derivação parassintética), pois “parável” existe, e uma das 

condições para haver parassíntese é não existir um termo formado apenas com uma das partes. 

(A página virtual  http://www.brasilescola.com/gramatica/derivacao.htm, alocada no respeitado site 

Brasil Escola, apresenta uma síntese bastante elucidativa acerca dos diferentes processos  de derivação 

na Língua Portuguesa.) 

O fato de o dicionário Houaiss não registrar “parável” como formado através de sufixação não depõem 

contra esse fato propriamente, uma vez que tal dicionário não registra a formação de todos os termos 

sobre os quais produziu verbetes. Há vários casos de palavras reconhecidamente formadas por sufixação 

que tal obra não registra; “beleza” (indicada inclusive por SACCONI, 2008, p. 110, como exemplo de 

termo formado por derivação) é apenas um desses casos. 

Por outro lado, o dicionário Aulete Digital, que registra o termo “imparável” (palavra que o Houaiss não 

registra), anota a seguinte formação para tal vocábulo: [F.: in2 - + parar + vel.], o que comprova a posição 

assumida acima, de que tal palavra é formada por sufixação (associação do sufixo “-vel” ao verbo “parar”) 

e prefixação “acréscimo do prefixo “in-” (ao adjetivo “parável”). (A indicação do 2 é para remeter à 

segunda acepção que esse dicionário registra para o prefixo “in”.) 

Por fim, cabe reforçar que B não pode constituir resposta à questão, pois a questão não impõe o 

parâmetro de considerar o considerar o seu primitivo (que seria “parável”) para indicar o seu processo de 
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formação. É questionado qual (quais) processo(s) forma(m) a palavra, sem estabelecer limites de 

derivação. Assim, o termo “apenas” impede que B seja uma resposta à questão, já que ela é formada por 

sufixação também. 

Em virtude dessas questões, o gabarito será mantido. 

Fontes: 

• CALDAS AULETE, F. J.; VELENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

• SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 

2008. 

 

Questão: 06 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os dicionários Houaiss, Caldas Aulete e Aurélio (maiores referências acerca do léxico do Português 

Brasileiro) registram que o verbo “acreditar” possui valência múltipla, sendo registradas acepções em que 

atua como transitivo direto, indireto e intransitivo. 

No caso em questão, o sentido evocado pelo verbo é “dar crédito a; crer”. Para essa acepção, os três 

dicionários são unânimes em atestá-lo também como transitivo direto. O Aulete, inclusive, oferece um 

exemplo para ilustrar tal transitividade bem próximo daquele que integra a questão: “ ‘Eu nem acredito / 

Que aquele garoto que ia mudar o mundo / Frequenta agora as festas do grand monde.’ (Roberto Frejat e 

Cazuza, Ideologia)”. 

Considerando isso, as orações destacadas no trecho na questão preenchem, sim, o papel de 

complemento verbal do tipo objeto direto, sendo, por isso, classificadas como orações subordinadas 

substantivas objetivas direta. 

É fato que uma variação possível da valência desse verbo é se ligar através da preposição “em” ao seu 

complemento. No entanto, reitera-se, essa não é a única valência possível. Os dicionários atestam isso e 

mesmo o período em questão prova isso: uma condição para que um complemento verbal seja 

considerado objeto indireto é a presença de preposição. E, em tal período, o complemento oracional não 

se liga ao verbo indiretamente. Logo, ele é uma oração subordinada objetiva direta, como preveem os 

dicionários. 

Isso ainda atesta um fato gramatical sobre o verbo “acreditar”: quando o seu complemento é simples, há 

a preferência pelo complemento do tipo objeto indireto (“Eu acredito nisso/naquilo.”, “Ele acredita em 

Deus”); por outro lado, quando o complemento é oracional, o complemento tende a ser do tipo objeto 

direto (“Eu acredito que isso está correto”, “Ele acredita que Deus existe.”). 

Por fim, “que essa queda é para sempre” não pode, de forma alguma, atuar como sujeito e, 

consequentemente, não pode ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. Observemos pelo viés 

semântico, que é mais elucidativo: o verbo “acreditar” exige um sujeito do tipo [+ consciente] – um 

objeto, uma ideia não podem acreditar em algo, a não ser em um contexto lúdico –, e o trecho em 

questão não representa uma entidade que possa acreditar em algo, logo a oração não pode se configurar 

como uma oração subordinada substantiva subjetiva. 

Diante desses fatos, o pleito de anulação ou mudança de gabarito são injustificados. 
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Fontes: 

• CALDAS AULETE, F. J.; VELENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

• FERREIRA, A. B. H. Mini Aurélio: o dicionário da Língua Portuguesa. 8. ed. Curitiba: Positivo, 2010. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

 

Questão: 09 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

Empréstimo em 13/agosto/2013: 40.000 

Vencimento do primeiro mês em 13/setembro/2013: 40.000 7 1,05 � 42.000. 

A dívida de Pedro junto a Paulo é de R$ 42.000,00. 

Vencimento do segundo mês em 13/outubro/2013: 42.000 7 1,05 � 44.100. 

A dívida de Pedro junto a Paulo é de R$ 44.100,00 

Vencimento do terceiro mês em 13/novembro/2013: 44.100 7 1,05 � 46.305. 

A dívida de Pedro junto a Paulo é de R$ 46.305,00 em 13 de novembro de 2013, data em que Pedro paga 

a Paulo a quantia de R$ 21.005,00. Assim, em 13 de novembro de 2013 a dívida de Pedro junto a Paulo 

passa a ser de: 46.305 , 21.005 � 25.300. 

Vencimento do quarto mês em 13/dezembro/2013:  25.300 7 1,05 � 26.565. 

A dívida de Pedro junto a Paulo é de R$ 26.565,00. Se nessa data Pedro liquidou sua dívida, então ele 

desembolsou a quantia de R$ 26.565,00. 

Outra solução para a questão acima é atualizar a dívida até a data em que Pedro fez o primeiro 

pagamento e em atualizar a dívida até a data em que Pedro liquidou o restante da dívida. 

Atualização da dívida em 13/novembro/2013:  

 � � 40.000�1 � 0,05	4 � 40.000 7 1.157625 � 46.305,00. 

 Pagamento de R$ 21,005,00. 

 46.305 , 21.005 � 25.300. 

 A dívida de Pedro está no valor de 5$	25.300,00. 

Atualização da dívida em 13/dezembro/2013: 

 � � 25.300�1 � 0,05	# � 25.300 7 1,05 � 26.565 

Em 13/dezembro/2013 Pedro desembolsou R$ 26.565,00 para liquidar sua dívida junto a Paulo. 

Mantido o gabarito letra B 

Fontes: 

• Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo : Atlas, 2008.   

• Mathias, Washington Franco. Matemática financeira / Washington Franco Mathias, José Maria 

Gomes. – 6. Ed. – 3.reimpr. – São Paulo : Atlas, 2011. 

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

Aplicando a fórmula para o cálculo de juros compostos: 

� � �	�1 � �	
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4� � �	�1 � 0,015	
 

Passando o capital C do segundo para o primeiro membro da equação, o capital é simplificado com o 

capital. 

4 � 1,015
 

Se dois números são iguais e positivos, então seus logaritmos são iguais. 

log 4 � 	 log 1,015
 

O logaritmo de uma potência, o expoente passa multiplicando o logaritmo. 

log 4 � �	 ∙ log 1,015 

� � 	
log 4

log 1,015
 

No recurso apresentado à banca é alegado: 

1) “...questão não citar que se tratava de capitalização composta...” 

A questão cita: “O número de capitalizações para um capital quadruplicar se aplicado à taxa de 18% ao 

ano, capitalizado mensalmente, é dado pela expressão...”. 

Fica claro que o regime é o de juro composto, pela expressão: “capitalizado mensalmente”. 

2) A transformação da taxa de 18% ao ano para mês. 

A taxa de 18% ao ano é uma taxa nominal e para ser transformada em taxa mensal deve ser dividida por 

12. 

18%	�. �. �
#8

#)
%	�.�. � 1,5%	�.�. Essa é a taxa a ser usada na resolução da questão. 

Mantido o gabarito letra B 

Fontes: 

• Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo: Atlas, 2008. Página 22. 

• Mathias, Washington Franco. Matemática financeira / Washington Franco Mathias, José Maria 

Gomes. – 6. Ed. – 3.reimpr. – São Paulo: Atlas, 2011. Página 93 e 94. 

 

Questão: 16 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

��� � 18.000 

� � 24%	�. �. � 2%	�.�. 
� � 10	��� !�çõ�  

1,02"#� � 0,82 

Solução esperada conforme o recurso: 

Calculando a prestação: 

A prestação pode ser calculada empregando qualquer uma das duas fórmulas: 

��� � $
�#%&	'"#

&�#%&	'
  ou  ��� � $	 ∙ 	

#"�#%&	('

&
 

18.000 � $
�#%�,�)	*+"#

�,�)�#%�,�)	*+
  ou 18.000 � $	 ∙ 	

#"�#%�,�)	(*+

�,�)
 

As duas fórmulas levarão ao mesmo resultado. Deveria ter sido observado que a questão informou o 

valor de �1 � 0,02	"#� que é aproximadamente de 0,82. Assim, a segunda fórmula deveria ser utilizada, 

facilitando as contas. 
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18.000 � $	 ∙ 	
1 , �1 � 0,02	"#�

0,02
	⇒ 18.000 � $	 ∙ 	

1 , 0,82

0,02
 

18.000 � $	 ∙ 	
0,18

0,02
	⇒ 18.000 � $	 ∙ 9	 ⇒ $ �	

18.000

9
	⇒ $ � 2.000,00 

 

Cada prestação será de R$2.000,00. 

Calculando o valor da 1ª amortização 

/# � $ ,	0# 

0# � �	 ∙ 	 ��� �	
2

100
	 ∙ 18.000 � 360 

/# � 2.000 , 360	 ⇒ 	/# � 1.640,00 

As parcelas de amortização da Tabela Price constituem uma PG (crescente) de razão igual a 1 + i. 

/) � �1 � �	 ∙ 	/# � �1 � 0,02	 ∙ 1.640 � 1.672,80 

/4 � �1 � �	 ∙ 	/) � �1 � 0,02	 ∙ 1.672,80 � 1706,26 

Imediatamente após o pagamento da 3ª prestação o total já amortizado será de: 

1.640 � 1.672,80 � 1.706,26 � 5.019,06 

��4 � 18.000,00 , 5.019,06 � 12.980,94 

��4 � 5$	12.980,94	 ⇒ ��4 � 5$	12.980,00 

 

Solução resumida: 

��� � $	 ∙ 	
1 , �1 � �	"


�
	⇒ 18.000 � $	 ∙ 	

1 , 0,82

0,02
 

$ � 	
18.000	 ∙ 2

18
� 18.000 

/# � 2.000 , 360 � 1640 

/) � 1.640 � 32,80 � 1.672,80 

/4 � 1.672,80 � 33,46 � 1706,26 

��4 � 18.000 , �1.640,00 � 1.672,80 � 1706,26	 

��4 � 5$	12.980,94	 ⇒ ��4 � 5$	12.980,00 

No recurso exposto à banca é alegado que se a prestação é de R$ 2.000,00, então pagas três prestações, 

ou seja, R$ 6.000,00 o valor do saldo devedor irá diminuir R$ 6.000,00, o que não é verdade, pois em cada 

prestação da tabela Price uma parte refere-se aos juros e outra à amortização. Lembrando que amortizar 

é devolver o capital tomado emprestado. 

Abaixo é apresentada a planilha do financiamento até a terceira prestação. 

N Prestação Juros Amortização Saldo devedor 

0 --- --- --- 18.000,00 

1 2.000,00 360,00 1.640,00 16.360,00 

2 2.000,00 327,20 1672,80 14.687.20 

3 2.000,00 293,74 1.706,26 12.980,94 

No recurso exposto à banca é apresentada a resolução da questão calculando inicialmente o valor da 

prestação, porém, não foi apresentado como os cálculos foram realizados para chegar ao valor de 

R$2.003,88. Para chegar a esse valor deve ser usada uma calculadora, que tanto pode ser financeira (de 

preferência), científica ou mesmo uma calculadora com apenas as quatro operações. 

De acordo com o edital, idem 5.2.11 é proibido o uso de calculadoras ou similares. 
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Existe a possibilidade de fazer os cálculos manualmente, conforme apresentados no anexo 1(cálculos 

manuais). Durante a realização dos cálculos alguns arredondamentos (cortes de casas decimais) foram 

realizados e mesmo assim trabalhamos com muitas casas decimais. Se fossem cortadas muitas casas 

decimais, com a intenção de minimizar o trabalho de cálculo, não seria possível chegar ao valor de 

R$2.003,88. 

A possibilidade dos cálculos terem sido feitos manualmente, durante a prova, é bem remota. 

O cálculo da prestação deveria ser feito, durante a realização da prova, segundo a resolução apresenta 

acima.  

Ainda quanto às razões recursais, é alegado que: “A questão não apresenta solução para o fator 0,82”. A 

solução da questão com a utilização desse valor está exposta, detalhadamente, acima, logo após o seu 

enunciado. 

Mantido o gabarito letra E 

Fontes: 

• Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo : Atlas, 2008. Páginas 201 a 203, item 12.3 Sistema de amortização francês. 

• Mathias, Washington Franco. Matemática financeira / Washington Franco Mathias, José Maria 

Gomes. – 6. Ed. – 3.reimpr. – São Paulo: Atlas, 2011. Páginas 295 a 297, item 2.2.3.2 Sistema Price. 
 

Questão: 23 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois com embasamento na Lei Federal nº 6.404/76, assim, descrito:  

“A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou 

acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, e a alternativa “A” está 

afirmando ser ilimitada. Portanto, a resposta correta da questão da alternativa permanece sendo “A”. 

Fonte: Lei Federal 6.404/76 art. 1º. 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada 

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 
 

Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois consta no conteúdo programático Noções de Contabilidade: 

Componentes Patrimoniais, logo, a classe dos intangíveis faz parte do Ativo Não Circulante, portanto, a 

resposta correta permanece sendo a alternativa “E”. 

Fonte: Edital Nº 001/2014. 
 

Questão: 30 

Recurso Prejudicado.  

O recurso é prejudicado, pois, o argumento disposto nas razões recursais, alegando existirem duas 

alternativas de respostas que atendem ao enunciado, não possui fundamentação. O argumento descreve 

a função, o procedimento e define a conta ajustes de avaliação patrimonial, porém não se posiciona em 
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relação à dupla classificação da conta ajustes de avaliação patrimonial. A Lei 11.941/09 que alterou a Lei 

6.404/76 criou a conta ajuste de avaliação patrimonial no subgrupo do patrimônio líquido. 

Portanto, a resposta correta da questão permanece sendo a alternativa “D”. 

Fonte: Lei Federal nº 11.941/2009 

 

Questão: 31 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão versa sobre as FORMAS JURÍDICAS DE SOCIEDADES, sendo que o instituto legal utilizado 

constitui-se na principal referência ao tema. Não houve a “cobrança” de conhecimento da Lei 

10.406/2002 – Código Civil, e sim de conteúdo específico tratado pela mesma. 

Nesse sentido, o instituto legal foi utilizado tão e somente como base de referência para a questão, da 

mesma forma que poderiam ter sido utilizados outros materiais bibliográficos, pois o mesmo trata sobre 

o conhecimento acerca dos tipos de sociedade e suas características e constitui-se na fonte mais acessível 

e básica para conhecimento sobre o tema. 

Conforme o conteúdo programático, “formas jurídicas de sociedade”, fazem parte do mesmo, 

ressaltando-se que, as Leis 6.404/76, 11.638/2007 e 11.941/2009 não tratam do tema. 

Fonte: BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>> Acesso de 21 de março de 2014. 
 

Questão: 32 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme disposto na Lei 10.406/2002 – Código Civil, 

Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada 

sócio. 

§ 1o Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os 

sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade. 

Art. 1.060. A sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato 

social ou em ato separado. 

Art. 1.061.  A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos 

sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a 

integralização. 

Nesse sentido, a assertiva é correta, apresentando-se como única alternativa INCORRETA a letra B: “o 

capital social divide-se em ações ou quotas, sempre iguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio”. 

Fonte: BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> Acesso de 21 de março de 2014. 
 

Questão: 39 

Recurso Procedente: Alternativa de resposta alterada para “B” 

O índice de participação de capital de terceiros sobre os recursos totais ou endividamento geral é 

calculado por: PC + PñC/Passivo Total 

Com os dados do exercício temos: 

Limite de Crédito = 70% 
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Recursos Totais x 70% = ? (pois após o empréstimo não sabemos qual será o valor total dos recursos) 

 

Limite da empresa = X – 300.000,00 (obrigações já existentes)  

Assim, com os dados da questão temos: 

EG = Exigível / exigível + PL 

0,7 = 300.000,00 + X / 500.000,00 + X 

350.000,00 + 0,7X = 300.000,00 + X 

0,3X = 50.000,00 

x = 166.666,66 

Dessa forma, sendo o limite total de crédito que a empresa pode ainda dispor = R$ 166.666,66, com as 

alternativas temos que o limite de Crédito de forma que o índice seja menor que 70% corresponde à R$ 

90.000,00, pois o empréstimo de R$ 50.000,00 fará com que o índice fique aquém do permitido e as 

demais opções fará com que o mesmo exceda o permitido. 

Portanto, o gabarito deve ser alterado para a alternativa “B)” R$ 90.000,00. 

Fonte: MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 

Questão: 40 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Para Chiavenato (2003, p. 209): “Departamento designa uma área, divisão ou segmento distintos de uma 

empresa sobre a qual um administrador (seja diretor, gerente, chefe, supervisor etc.) tem autoridade 

para o desempenho de atividades específicas. [...] Na medida em que ocorre a especialização do trabalho, 

a organização passa a necessitar de coordenação dessas diferentes atividades, agrupando-as em unidades 

maiores. Daí o princípio da homogeneidade: as funções devem ser designadas a unidades organizacionais 

na base da homogeneidade de conteúdo, com o objetivo de alcançar operações mais eficientes e 

econômicas. As funções são homogêneas na medida em que seu conteúdo apresenta semelhanças entre 

si. Assim, o princípio que deve reger a departamentalização ou agrupamento de atividades é o princípio 

da homogeneidade”. 

Para a Ciência Contábil, o departamento não possui conceito diferente do exposto e em relação à área 

que trata de custos também o departamento refere-se ao mesmo conceito. Claro que no caso da 

contabilidade de forma geral, os departamentos referem-se a diferentes tipos de atividades: 

departamento pessoal, departamento comercial, departamento de produção, etc; e já para área de 

custos, o departamento refere-se unicamente às áreas de produção e serviços destinadas à fabricação ou 

modificação. 

Nesse sentido, a assertiva, exatamente por não ter a intenção de reproduzir o conceito apresentado por 

Martins (2010) e sim expandir o mesmo no intuito de verificar a capacidade de análise e interpretação, 

está correta, conforme o exposto. 

Assim, as alternativas corretas são I e II, conforme apresentado na letra B. 

Fonte:  

• CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da 

moderna administração das organizações. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

• MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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Questão: 43 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Segundo Zdanowicz (2001, p.35) o orçamento de vendas “constitui-se na planificação futura das vendas 

da empresa para determinado período, relacionando em suas projeções os produtos e/ou serviços que 

serão oferecidos e distribuídos em cada mercado de atuação, indicando quantidade, preço unitário e 

receita total. [...] também será objetivo do orçamento de vendas, apresentar uma visão geral da área 

mercadológica, insto é, estudar os mercados que os produtos e serviços serão comercializados, quais 

deverão ser as quantidades vendidas e a que preços elas serão vendidas”.  

Em relação ao orçamento de vendas, acrescenta que: a elaboração deverá ser em unidades físicas e 

monetárias, mas, se for impraticável, a estimativa das quantidades se restringirá ao aspecto monetário; - 

o mercado em que o produto e/ou serviço deverá ser comercializado; - preço de venda unitário, que será 

praticado em cada mercado; receita estimada por produto e/ou serviço, por linha de produção ou por 

filial de vendas. 

Já o orçamento de despesas operacionais compreende os gastos da administração, despesas comerciais 

para realizar as vendas, custos financeiros decorrentes de empréstimos e despesas tributárias exigidas 

pelo Estado. O orçamento das despesas com vendas (ou despesas comerciais) inclui os itens a serem 

desembolsados, vinculados à comercialização dos produtos ou serviços no período projetado. 

Em relação ao Abatimento sobre Vendas, a Lei nº 6.404-76, em seu art. 187, determina que a 

demonstração do resultado do exercício deverá discriminar a receita bruta de vendas e serviços, as 

deduções das vendas, os abatimentos e os impostos, bem como a receita líquida das vendas e serviços. As 

vendas deverão ser contabilizadas pelo valor bruto, incluindo o valor dos impostos. Estes impostos, bem 

como as devoluções e os abatimentos, deverão ser contabilizados em contas individualizadas, que serão 

tratadas como contas redutoras das vendas. Dessa forma, as deduções sobre a receita bruta são 

representadas pelas contas de Vendas Canceladas - é conta devedora que deve incluir todas as 

devoluções de vendas; Abatimentos e descontos sobre vendas e serviços - são aqueles concedidos 

Incondicionalmente; Impostos incidentes sobre vendas devem ser deduzidos da receita bruta de vendas.  

Nesse sentido, o orçamento de vendas é elaborado considerando todos os dados relativos à RECEIRA 

(quantidade projetada de vendas, preço unitário, e valor total) e o Orçamento de Despesas Operacionais 

deverá incluir todas as despesas da administração, inclusive àquelas relacionadas à comercialização. O 

Abatimento sobre Vendas têm classificação clara de conta redutora da Receita, devendo ser considerada 

na projeção das Vendas. 

Fonte:  

• BRASIL. Lei no 6.4041, de 15 dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm> . Acesso de 21 de março de 

2014. 

• ZDANOWICZ, José Eduardo. Planejamento Financeiro e Orçamento. 4. ed. Porto Alegre: Sagra 

Luzzatto, 2001  

 

Questão: 47 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão versa sobre as NOÇÕES BÁSICAS DE AUDITORIA, sendo que a Resolução CFC 1.203/2009 

constitui-se em referência de fácil acesso e trata de questões básicas sobre a auditoria, não referindo-se a 

procedimentos complexos da atividade, especificamente refere-se à requisitos éticos relacionado à 

auditoria das demonstrações contábeis. 
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Nesse sentido, a resolução foi utilizada tão somente como base de referência para a questão, na qual foi 

“cobrado” o conhecimento sobre o assunto disposto no conteúdo programático, e não sobre a referida 

resolução, da mesma forma que poderiam ter sido utilizadas outras referências para embasar a questão e 

sua resolução. 

Conforme o conteúdo programático, “noções básicas de auditoria”, fazem parte do mesmo, e, dessa 

forma, a questão não apresenta qualquer tipo de desacordo com o edital. 

Fonte: CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº. 1.203 de 27 de novembro de 2009. 

Aprova a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em 

Conformidade com Normas de Auditoria. Disponível em: 

<http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2009/001203> 

 Acesso em 22 de março de 2014. 

 

Questão: 48 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.  

A auditoria interna é parte imprescindível do controle interno de uma empresa, pois é o setor que verifica 

periodicamente se estão sendo cumpridas de forma adequada as normas definidas no sistema de 

controle interno. Os objetivos da auditoria interna são se verificar se as normas internas estão sendo 

seguidas e avaliar a necessidade de novas normas internas ou a modificação daquelas existentes. 

O auditor interno é empregado da empresa e dentro da organização não deve ser subordinado àquele 

cujo trabalho examina, além de não dever desenvolver atividades que examina ou venha a examinar. 

Entretanto, a análise e conferências das demonstrações contábeis é parte do trabalho da auditoria 

externa, a qual possui o objetivo claro de “aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis 

por parte dos usuários” (Resolução CFC 1203/2009). 

Dessa forma, NÃO é um objetivo da auditoria interna aumentar o grau de confiança das demonstrações 

contábeis e sim fazer com que o sistema de controle interno seja confiável e eficaz. 

Fontes:  

• CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução CFC nº. 1.203 de 27 de novembro de 2009. 

Aprova a NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em 

Conformidade com Normas de Auditoria. Disponível em: 

<http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2009/001203>   

• Acesso em 22 de março de 2014. 

• ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 6 ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 
 

Questão: 51 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN) são definidas três espécies tributárias: impostos, taxas 

e contribuições de melhorias. 

Entretanto, apesar da Constituição Federal não haver “criado” explicitamente nenhum tributo, 

regulamentou a competência para que as pessoas políticas os criassem, através de lei, não sendo a CF 

responsável pela obrigatoriedade de pagamento de tais tributos, e sim a lei que os cria. 

Apesar do artigo 145, incisos I, II e III da CF determinar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria, não pode-se ignorar que os 

empréstimos compulsórios e as contribuições especiais também são tributos. 
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Nesse sentido, segundo doutrinadores, as espécies tributárias segundo a CF são: 

• Impostos (art. 145, I da CF). 

• Taxas (art. 145, II da CF). 

• Contribuição de melhoria (art. 145, III da CF). 

• Contribuições especiais (art. 149 da CF). 

• Empréstimos compulsórios (art. 148, I e II da CF): 

Nesse sentido, a única alternativa que não refere-se a um tributo direto, ou seja, que incidem 

diretamente sobre o patrimônio e a renda é o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, conforme 

apresentado na letra C.   

Fonte: 

• BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 

• < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22 de março 

de 2014. 

• FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

Questão: 57 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a Lei 6.404/76:  

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, 

e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. 

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos 

nelas registrados, nos seguintes grupos: 

I – ativo circulante; e  

II – ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e 

intangível.  

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 

I – passivo circulante;   

II – passivo não circulante; e  

III – patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, 

reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados.   

Nesse sentido, conforme a legislação societária, que foi claramente solicitada no conteúdo programático, 

o Patrimônio Líquido constitui-se em um grupo do Passivo, bem como sua disposição deve ser em função 

da exigibilidade dos elementos e não da liquidez. 

Não houve no enunciado ou no comando da questão qualquer referência às especificidades existentes 

entre diferentes tipos de entidades, e sim a abrangência da norma geral para classificação. 

Dessa forma, a única alternativa incorreta acerca do Balanço Patrimonial é apresentada na alternativa 

“D”. 

Fontes: 

• BRASIL. Lei no 6.404, de 15 dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm> . Acesso de 21 de março de 

2014. 

• SZUSTER, Natan et al. Contabilidade geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO - COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE 
 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 

parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, B também se mostra incorreta. 

A também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 

As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 

Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 

Fonte: o próprio texto. 
 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido de “convescote”, segundo do dicionário Houaiss, é “piquenique”, espécie de reunião ao ar livre 

em que ocorre uma refeição. Esse é um termo em desuso, como aponta o mesmo dicionário. Este fato é 

previsto no enunciado da questão que reconhece que tal termo “não é dos mais frequentes na Língua 

Portuguesa”, de toda forma o seu sentido textual é passível de apreensão tendo em vista o universo do 

texto. 

Considerando as informações levadas ao texto, tal termo remete a uma reunião entre certas pessoas 

(como reconhecem várias das razões recursais). O termo “afluência” é, diferentemente do que apontam 

os recursos, um sinônimo possível para reunião. Observe-se por que. 

A primeira acepção que o dicionário Houaiss registra para esse termo (“afluência”) é “concorrência em 

grande quantidade (de pessoas ou coisas)”. Alerta-se para o fato de o termo “concorrência” ali remeter à 
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primeira acepção que o mesmo dicionário registra para tal termo (“concorrência”): “circunstância de duas 

ou mais coisas produzirem-se ou verificarem-se ao mesmo tempo”. Em outras palavras, uma afluência é 

uma circunstância em que há grande quantidade de pessoas. 

Ora, o Fórum Econômico Mundial é um evento que congrega muitas pessoas, dentre as mais relevantes 

estão os líderes de nações e altos executivos de grandes corporações. Nesse sentido, não dúvidas de que 

o termo “afluência” remete à ideia que “convescote” assume no texto. Esclarece-se que, apesar de 

“afluência” não ser um sinônimo muito comum para “reunião”, é aferível através de uma análise simples 

de natureza morfossemântica: “afluxo” é um termo frequente da língua e uma de suas acepções é 

“grande quantidade”; o sufixo “-ência” é um formador de substantivos a partir de verbos utilizado com 

regularidade na Língua Portuguesa. A junção de tais aspectos levariam, assim, à resposta correta. 

De modo diverso, “fraude” e “picaretagem”, termos que designam ideias próximas não o fazem, pois não 

há, no texto, uma passagem sequer que o autor do texto coloque a credibilidade do evento em cheque. 

Ele até questiona a credibilidade dos seus participantes junto às pessoas, mas não a idoneidade do 

evento. 

O questionamento apresentado no décimo parágrafo (“O que concluir dessas cenas?”) é uma indicação 

de que os participantes do Fórum não são capazes de enxergar certas situações, mas isso não faz do 

Fórum fraudulento ou picareta, no máximo é um questionamento à eficiência e/ou o alcance daquilo que 

é propósito do evento: discutir os rumos da economia mundial. 

É nesse sentido que se encaixa, de modo irônico, o termo “convescote”. Em um piquenique não se fazem 

coisas sérias (come-se, conversa-se), então, na visão do autor (considerando o uso de tal termo), o evento 

não tem servido muito seriamente ao seu propósito. Entretanto, isso não quer dizer que exista má fé para 

lesar outrem, algo que está pressuposto tanto de “fraude” quanto de “picaretagem”. 

Em vista disso, apenas “Afluência” é de fato a resposta correta. 

Fontes: 

• O próprio texto e 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 
 

Questão: 12 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

Aplicando a fórmula para o cálculo de juros compostos: 

 

 
Passando o capital C do segundo para o primeiro membro da equação, o capital é simplificado com o 

capital. 

 
Se dois números são iguais e positivos, então seus logaritmos são iguais. 

 
O logaritmo de uma potência, o expoente passa multiplicando o logaritmo. 
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O conhecimento de logaritmo necessário para a resolução da questão apresentada é inerente ao 

conhecimento de Matemática Financeira, pois uma das questões a ser respondida pela Matemática 

Financeira é justamente o número de capitalizações ou o prazo para que determinado capital atinja um 

montante desejado, por exemplo, duplique, triplique, quadruplique, aumente de terminado percentual. 

O conhecimento das duas propriedades de logaritmo citadas na resolução da questão acima deve ser de 

domínio, quando do estudo de Juros Compostos. 

Mantido o gabarito letra B 

Fontes: 

• Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo : Atlas, 2008. Página 31, exercícios resolvidos número 5. 

• Mathias, Washington Franco. Matemática financeira / Washington Franco Mathias, José Maria 

Gomes. – 6. Ed. – 3.reimpr. – São Paulo : Atlas, 2011. Página 117, exercícios resolvidos número 18. 
 

Questão: 19 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com o fabricante do Sistema Operacional Microsoft Windows 7 o procedimento para criar um 

atalho é clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta e clicar na opção criar atalho. Para finalizar o 

procedimento deve-se arrastar o atalho para o local desejado. 

Dentre as alternativas apresentadas como solução para criar um atalho na área de trabalho, a única que 

apresenta um procedimento válido para realizar esta operação é a alternativa C: “clicar em Criar Atalho. 

Após a criação do atalho, basta arrastá-lo para a área de trabalho”. 

O recurso é improcedente. 

Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/create-delete-shortcut#1TC=windows-7 
 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada  

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 

 

Questão: 36 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “B” é a única que de fato está correta como determina o gabarito da prova, pois o nível de 

comunicação ‘inter’ trata da comunicação entre dois interlocutores, ou seja, é a comunicação direta, 

bilateral, recíproca e privada.  

Fonte: TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de Comunicação Organizacional e Política. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010, p.40. 
 

Questão: 38 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A identidade é a soma das características físicas fundamentais do produto, da amálgama de ingredientes 

que formam sua personalidade e sua composição manufaturada. Já a imagem é a projeção pública (o eco) 

da identidade do produto, que equivale ao território espacial em que circulam as mais diferentes 

percepções sobre o produto, os valores que imantam seu conceito, as manifestações e apreciações sobre 

suas qualidades intrínsecas e extrínsecas. A imagem se refere ao plano dos simbolismos, das intuições e 

conotações apreendidas pelo nível do inconsciente.  
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Fonte: TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de Comunicação Organizacional e Política. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010, p.110. 
 

Questão: 44 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os termos tratados nesta questão, embora se mantenha originais ao inglês, já que foram criados nesta 

língua, são amplamente divulgados e difundidos não só no dia a dia do trabalho de um publicitário, mas 

em praticamente toda a bibliografia referente a esta profissão. Inclusive tal fato pode ser facilmente 

comprovado na mais básica obra da comunicação social brasileira – Dicionário de Comunicação – e numa 

das obras mais aclamadas da Publicidade brasileira: Propaganda de A a Z.   

Fonte:  

• SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p.249 

• BARBOSA, Gustavo g. & RABAÇA, Carlos A. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 

2001, p. 80. 

 

Questão: 45 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O termo foi inserido na prova conforme se encontra grafado numa das mais importantes e básicas obras 

da literatura publicitária (especificada na fonte). O folley é a finalização feita com sons reais do que 

acontece em cena – ou seja, quando cai um copo no chão e se quebra, coloca-se no áudio som real de um 

copo espatifando-se. É a transcrição sonora fiel do que acontece na imagem. 

Fonte: SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: Como usar a propaganda para construir marcas e 

empresas de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p.77. 
 

Questão: 47 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os memes são uma espécie de corrente na qual você desenvolve ideias ou formula questões como: “5 

coisas que você odeia” ou “5 metas para sua vida”. São Perguntas ou listas em que você incentiva as 

pessoas a responderem e se comunicarem. Em blogs os memes são posts enviados de um blogueiro para 

o outro, que se multiplicam pelos blogs, já que cada blogueiro coloca sua própria resposta nele e o 

repassa para outros cinco blogueiros. Portanto, ambas as assertivas tratam do mesmo tema, mas em 

nenhum momento uma das assertivas justifica a outra. Está claro que há uma relação de uma afirmação 

com a outra, mas NUNCA uma justificativa.  

Fonte: TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital: tudo que você queria saber sobre marketing e 

publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec Editora, 2009, p.106. 
 

Questão: 49 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O vinco é um termo grandemente difundido na área de comunicação, mas especificamente na produção 

gráfica, pode ser encontrado em diversas obras da área. É definido como uma marca no papel em forma 

de sulco e executado sobre papeis de alta gramatura para permitir a dobra.  

Fonte: CARRAMILLO, Mário N. Produção Gráfica II: Papel, tinta, impressão e acabamento. São Paulo: 

Global Editora, 1997, p.175. 
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Questão: 58 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A orientação de marketing trabalha com a perspectiva de fora para dentro. Inicia com um mercado bem 

definido, voltado às necessidades dos clientes, integrando todas as atividades de marketing que os atinge. 

Ela gera lucro com o estabelecimento de relações duradouras com os clientes certos com base em valor 

para o cliente e sua satisfação. Por isso, o foco se encontra na perspectiva de atender as necessidades do 

cliente, pois com este objetivo se alcança as demais metas e perspectivas (lucro, eficiência na produção, 

destaque no mercado e vendas). 

Fonte: KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007, 

pp.7 a 9). 
 

 

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO - DIREITO 
 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 

parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, B também se mostra incorreta. 

A também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 

As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 

Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 

Fonte: o próprio texto. 
 

 

 

 



 

34 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido de “convescote”, segundo do dicionário Houaiss, é “piquenique”, espécie de reunião ao ar livre 

em que ocorre uma refeição. Esse é um termo em desuso, como aponta o mesmo dicionário. Este fato é 

previsto no enunciado da questão que reconhece que tal termo “não é dos mais frequentes na Língua 

Portuguesa”, de toda forma o seu sentido textual é passível de apreensão tendo em vista o universo do 

texto. 

Considerando as informações levadas ao texto, tal termo remete a uma reunião entre certas pessoas 

(como reconhecem várias das razões recursais). O termo “afluência” é, diferentemente do que apontam 

os recursos, um sinônimo possível para reunião. Observe-se por que. 

A primeira acepção que o dicionário Houaiss registra para esse termo (“afluência”) é “concorrência em 

grande quantidade (de pessoas ou coisas)”. Alerta-se para o fato de o termo “concorrência” ali remeter à 

primeira acepção que o mesmo dicionário registra para tal termo (“concorrência”): “circunstância de duas 

ou mais coisas produzirem-se ou verificarem-se ao mesmo tempo”. Em outras palavras, uma afluência é 

uma circunstância em que há grande quantidade de pessoas. 

Ora, o Fórum Econômico Mundial é um evento que congrega muitas pessoas, dentre as mais relevantes 

estão os líderes de nações e altos executivos de grandes corporações. Nesse sentido, não dúvidas de que 

o termo “afluência” remete à ideia que “convescote” assume no texto. Esclarece-se que, apesar de 

“afluência” não ser um sinônimo muito comum para “reunião”, é aferível através de uma análise simples 

de natureza morfossemântica: “afluxo” é um termo frequente da língua e uma de suas acepções é 

“grande quantidade”; o sufixo “-ência” é um formador de substantivos a partir de verbos utilizado com 

regularidade na Língua Portuguesa. A junção de tais aspectos levariam, assim, à resposta correta. 

De modo diverso, “fraude” e “picaretagem”, termos que designam ideias próximas não o fazem, pois não 

há, no texto, uma passagem sequer que o autor do texto coloque a credibilidade do evento em cheque. 

Ele até questiona a credibilidade dos seus participantes junto às pessoas, mas não a idoneidade do 

evento. 

O questionamento apresentado no décimo parágrafo (“O que concluir dessas cenas?”) é uma indicação 

de que os participantes do Fórum não são capazes de enxergar certas situações, mas isso não faz do 

Fórum fraudulento ou picareta, no máximo é um questionamento à eficiência e/ou o alcance daquilo que 

é propósito do evento: discutir os rumos da economia mundial. 

É nesse sentido que se encaixa, de modo irônico, o termo “convescote”. Em um piquenique não se fazem 

coisas sérias (come-se, conversa-se), então, na visão do autor (considerando o uso de tal termo), o evento 

não tem servido muito seriamente ao seu propósito. Entretanto, isso não quer dizer que exista má fé para 

lesar outrem, algo que está pressuposto tanto de “fraude” quanto de “picaretagem”. 

Em vista disso, apenas “Afluência” é de fato a resposta correta. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 
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Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois consta no conteúdo programático Noções de Contabilidade: 

Componentes Patrimoniais, logo, a classe dos intangíveis faz parte do Ativo Não Circulante, portanto, a 

resposta correta permanece sendo a alternativa “E”. 

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 – BANDES. 

 

Questão: 42 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A assertiva “E”, ao contrário do alegado no recurso, contraria expressa disposição do art. 1.219 do Código 

Civil, segundo o qual “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, 

bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem 

detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e 

úteis”. 

Fonte: Código Civil de 2002. 
 

Questão: 44 

Recurso Procedente: Questão anulada 

Houve erro material no enunciado da questão em relação aos nomes de Maria e Clarisse, acarretando 

dúvidas sobre as informações necessárias à correta resolução do caso. Por essa razão, anulada a questão. 
 

Questão: 46 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “D” reflete a literalidade do art. 835, do Código Civil, o qual assevera que: 

“Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que 

lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do 

credor”. 

Não merece prosperar o argumento de que esta assertiva estaria incorreta com base no disposto na Lei 

8.245/91, pois a questão não versa sobre locações de imóveis urbanos. 

Fonte: Código Civil de 2002 
 

Questão: 51 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica com base no CDC, buscando avaliar do 

candidato as suas diferenças em relação à regra geral prevista no Código Civil. Os itens considerados 

corretos encontram respaldo no art. 28, do CDC, a seguir transcrito: 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação 

dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 

estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 

administração. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são 

subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
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§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 

código. 

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

Com base em tal dispositivo, ressalta a doutrina e jurisprudência que a aplicação 

da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, disposta no CDC, não depende da 

comprovação do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, bastando que a personalidade da pessoa 

jurídica caracterize óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. 

Segundo o STJ, através do REsp 279273 SP, “A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema 

jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente 

para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a 

demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de 

confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida 

em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide 

com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria 

menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que 

contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes 

demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de 

identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A 

aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma 

do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos 

requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da 

pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. 

Fonte: Código de Defesa do Consumidor. 
 

 

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO - ECONOMIA 
 

Questão: 01 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A atividade leitura envolve pelo menos quatro grandes grupos de conhecimentos: lexical, gramatical, 

textual e enciclopédico. Assim, em um nível elementar de leitura deve-se conhecer o vocabulário de uma 

língua (conhecimento lexical) e a sua organização frasal (conhecimento gramatical). Isso, porém, não é 

tudo, mais duas operações cognitivas são fundamentais para que a leitura se efetive. É patente 

compreender a forma que as informações estão dispostas e a relação que mantém entre si 

(conhecimento textual), pois isso revela, dentre outras coisas, a razão de ser de um texto, seu (macro) 

objetivo comunicativo. Da mesma forma, é preciso saber ao que tais informações remetem no mundo 

(conhecimento enciclopédico ou de mundo). 

O vocabulário e a gramática revelam os sentidos construídos de modo mais direto, constituindo, dessa 

forma, o nível mais superficial da leitura. O âmbito da leitura que envolve o reconhecimento das 

estruturas/sequências textuais constituem seus níveis intermediários, em que são revelados 

especialmente os propósitos que dirigiram a produção de um texto. A associação entre esses três tipos de 

conhecimento devem, então, dirigir a construção do sentido mais profundo do texto, em que se deve 
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compreender a as conjecturas presentes, os implícitos (cf. ILARI, 2001, p. 85-100) presentes, 

especialmente, em um texto complexo. É nesse nível de compreensão que se é capaz de relacionar as 

informações de diferentes naturezas, sendo assim revelada a temática do texto (SAVIOLI E FIORIN, 2007, 

p. 36-37) 

Tendo sido esclarecido tal ponto, analisemos a construção dos aspectos textuais e temáticos do texto sob 

análise (O convescote dos “inconfiáveis”, de Clovis Rossi), uma vez que o âmbito léxico-gramatical é 

bastante direto. 

Observando aquilo que tangem a disposição das ideias no texto, pode-se perceber a composição dos 

textos argumentativos, que são formados por: 

g) proposição (tese, apresentação de um ponto de vista em relação a um tema: abarca basicamente o 

título e o primeiro parágrafo, pode ser sintetizada pela expressão “aqueles que participam do 

convescote da elite global [informação dada no primeiro parágrafo] não são confiáveis [proposição 

presente no título]”; 

h) desenvolvimento (sustentação da tese, com base em fatos, analogias, estatísticas, etc.): abrange a 

maior parte do texto, vai do segundo parágrafo ao décimo segundo parágrafo, são apresentados 

como argumentos para suster a proposição, principalmente, estatísticas bem como um relato sobre 

uma figura importante no Fórum, que sustentam a falta de credibilidade dos participantes do 

convescote. 

i) Conclusão (fechamento do processo argumentativo): envolve, no texto em questão, apenas o último 

parágrafo, em que o autor apresenta uma colocação irônica, que corrobora o ponto de vista de que 

os sujeitos de sua crítica, de fato, não são confiáveis, afinal, cada hora dizem uma coisa. 

É importante ressaltar que as informações levadas a cada parte do texto têm a organização e a natureza 

prevista em trabalhos que estudam a produção e organização de textos argumentativos, tais como Cereja 

e Magalhães (2009, p. 353-371). 

A organização e a relação entre as informações revelam, assim, a natureza argumentativa do texto, o que 

leva à exclusão sumária das alternativas A, C e D, uma vez que sugerem que o texto teria objetivos 

distintos, respectivamente, relatar, descreve e explicar. Esclarece-se que tais objetivos discursivos 

apresentam, configurações distintas da apresenta acima. Uma explicação, por exemplo, desenvolve-se 

não a partir do esquema proposição-sustentação-conclusão, mas através da estrutura tópico-

subtópico(s)-fechamento. 

No que tange ao seu aspecto temático,  é fundamental distinguir aquilo que é focal daquilo que não é 

focal no texto e no mundo. Em uma convenção como o Fórum Econômico Mundial, são relevantes os 

dirigentes de países, porque ditam as ações dos principais agentes políticos no mundo, e os dirigentes das 

grandes corporações, os CEOs, pois são atingidos pelas ações políticas que afetam as economias bem 

como as influenciam. Jornalistas, intelectuais e demais convidados não possuem grande relevância em 

eventos de tal natureza. Os primeiros estão ali para cobrir o evento, repassando ao grande público os 

fatos que ali se desenrolaram e os outros são meros espectadores, vez ou outra, um artista famoso, ou 

um intelectual ali se apresenta, mas mais como ativista, e o seu papel é bastante figurativo, a menos que 

aglutine outro com o papel de intelectual, jornalista ou qualquer coisa o papel de dirigente ou de alto 

executivo. 

Tendo em vista essa questão, o fato de esses participantes secundários possuírem ou não credibilidade é 

irrelevante, pois a credibilidade que conta é daqueles que tomam as decisões, nos casos  os governantes, 

e/ou seus representantes, e os executivos chefes. E esses, como revelam as informações, são os grupos 
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de pessoas menos confiáveis dentre aqueles investigados na pesquisa apresentada como sustentação 

para a tese. Dessa forma, a alternativa E está perfeita. 

A outra possibilidade não eliminada pela análise textual, “B) discutir a incapacidade do Fórum Econômico 

Mundial de debater temas mundialmente relevantes.” não cabe como resposta à questão, pois pouco ou 

quase nada no texto a isso se relaciona. O que é focal, que faz todas as informações se convergirem é a 

questão da credibilidade dos participantes mais relevantes do Fórum. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. 

• ILARI, R. Introdução à semântica: Brincando com a gramática. São Paulo: Contexto: 2001. 

• SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007. 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 

parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, B também se mostra incorreta. 

A também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 

As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 

Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido de “convescote”, segundo do dicionário Houaiss, é “piquenique”, espécie de reunião ao ar livre 

em que ocorre uma refeição. Esse é um termo em desuso, como aponta o mesmo dicionário. Este fato é 

previsto no enunciado da questão que reconhece que tal termo “não é dos mais frequentes na Língua 

Portuguesa”, de toda forma o seu sentido textual é passível de apreensão tendo em vista o universo do 

texto. 

Considerando as informações levadas ao texto, tal termo remete a uma reunião entre certas pessoas 

(como reconhecem várias das razões recursais). O termo “afluência” é, diferentemente do que apontam 

os recursos, um sinônimo possível para reunião. Observe-se por que. 

A primeira acepção que o dicionário Houaiss registra para esse termo (“afluência”) é “concorrência em 

grande quantidade (de pessoas ou coisas)”. Alerta-se para o fato de o termo “concorrência” ali remeter à 

primeira acepção que o mesmo dicionário registra para tal termo (“concorrência”): “circunstância de duas 

ou mais coisas produzirem-se ou verificarem-se ao mesmo tempo”. Em outras palavras, uma afluência é 

uma circunstância em que há grande quantidade de pessoas. 

Ora, o Fórum Econômico Mundial é um evento que congrega muitas pessoas, dentre as mais relevantes 

estão os líderes de nações e altos executivos de grandes corporações. Nesse sentido, não dúvidas de que 

o termo “afluência” remete à ideia que “convescote” assume no texto. Esclarece-se que, apesar de 

“afluência” não ser um sinônimo muito comum para “reunião”, é aferível através de uma análise simples 

de natureza morfossemântica: “afluxo” é um termo frequente da língua e uma de suas acepções é 

“grande quantidade”; o sufixo “-ência” é um formador de substantivos a partir de verbos utilizado com 

regularidade na Língua Portuguesa. A junção de tais aspectos levariam, assim, à resposta correta. 

De modo diverso, “fraude” e “picaretagem”, termos que designam ideias próximas não o fazem, pois não 

há, no texto, uma passagem sequer que o autor do texto coloque a credibilidade do evento em cheque. 

Ele até questiona a credibilidade dos seus participantes junto às pessoas, mas não a idoneidade do 

evento. 

O questionamento apresentado no décimo parágrafo (“O que concluir dessas cenas?”) é uma indicação 

de que os participantes do Fórum não são capazes de enxergar certas situações, mas isso não faz do 

Fórum fraudulento ou picareta, no máximo é um questionamento à eficiência e/ou o alcance daquilo que 

é propósito do evento: discutir os rumos da economia mundial. 

É nesse sentido que se encaixa, de modo irônico, o termo “convescote”. Em um piquenique não se fazem 

coisas sérias (come-se, conversa-se), então, na visão do autor (considerando o uso de tal termo), o evento 

não tem servido muito seriamente ao seu propósito. Entretanto, isso não quer dizer que exista má fé para 

lesar outrem, algo que está pressuposto tanto de “fraude” quanto de “picaretagem”. 

Em vista disso, apenas “Afluência” é de fato a resposta correta. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 
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Questão: 29 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O recurso é improcedente, pois consta no conteúdo programático Noções de Contabilidade: 

Componentes Patrimoniais, logo, a classe dos intangíveis faz parte do Ativo Não Circulante, portanto, a 

resposta correta permanece sendo a alternativa “E”. 

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 – BANDES. 
 

Questão: 34 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alegação recursal refere-se à contradição apontada pelos cálculos apresentados e os disponíveis nas 

alternativas da prova. Verifica-se que nos cálculos apresentados a produção nos 240 meses, efetuando 

igual número de operações de cálculos envolvendo expoentes possui inconsistência, como fora 

apresentado, de maneira simples.  

A solução dessa questão envolve a utilização da aplicação da ferramenta matemática “integral” vez que 

seria impossível efetuar operações extremamente complexas sem que seja autorizada a utilização de 

calculadora. Portanto, improcedente o recurso, sendo a solução é dada por:  

RT = 800 ∗ 	: ;�!	<!
4=�

�
 

RT = 800 ∗ : ,
�,�#>?

4

4=�

�
�

8>@

)
� 500!  

RT = 243.456.000,00.  
 

Questão: 35 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O conteúdo exigido do candidato especificamente nessa questão está contido no item “Planejamento 

Financeiro, Orçamentário e Organizacional” disposto no edital do certame em tela e necessário ao 

desempenho do cargo ora pretendido.  

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 – BANDES. 
 

Questão: 42 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da questão é claro: assinalar a alternativa correta. 

O presente evento recurso apresenta uma confusão entre “diagnóstico da inflação” que está abrangido 

na alternativa “a” e “motivos de ausência de crescimento” da economia brasileira. A alegação recursal 

procede no sentido da causa da inflação, que foi diagnosticada como sendo de “custos”, entretanto a 

afirmativa diz respeito a “diagnóstico para crise do período anterior” e não de “inflação”, sendo, 

portanto, correta a afirmativa anunciada no certame nesta questão. 

Fonte: Antonio Correa de Lacerda e Outros, Economia Brasileira, Editora Saraiva, página 108/117. 

 

Questão: 44 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

Houve uma falha no comando final desta questão, em especial quando do requerimento do valor da 

produção (x) e dos valores da receita e custos.  

Explica-se: 80 são as unidades requeridas para que haja o nivelamento entre receita e custos. Entretanto 

o valor de 40 é o exato valor dos custos e das receitas, requeridos por força definição do conceito de 

equilíbrio. 
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Cálculo a seguir de “x”: 

5�A	 �
#

)
A � ��A	 � 20 �

#

B
A => 1/4x=20 =>  x= 20.4 => 80 unidades, e; 

Cálculo a seguir de R(x) e C(x) 

R(x) = 80/2 = 40 unidades e C(x) = 20+20 = 40 unidades, ratificando o ponto de equilíbrio, mas em 

desacordo com o comando da questão, devendo assim, ser anulada essa questão. 
 

Questão: 48 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

Ocorreu erro material no enunciado da referida questão, em especial no texto destacado abaixo, que se 

apresenta desconexo com o comando da questão ora analisada, sendo a parte sublinhada envolvendo 

teoria macroeconômica e a em negrito relacionada com microeconomia: 

“Admitindo-se uma empresa monopolista e conhecendo as funções de custo (C) e demanda (p), 

representadas a seguir, fechada e sem a presença de governo, tem-se que a função consumo (C) do país é 

dada por C = 0,75y + 40, a renda conhecida de pleno emprego é igual a R$ 500. Assinale a alternativa que 

expressa o preço que deve ser cobrado por essa empresa para que seu lucro seja máximo. (Dados: C = 

200 + 2x e p = 100 – 2x)”. 

Devendo assim ser anulada essa questão. 
 

Questão: 49 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Trata-se de uma relação de dependência e independência entre duas variáveis, sobre as quais independe 

ao candidato seu conhecimento “literal” prévio. Nesse sentido as quantidades consumidas dependem dos 

preços, tendo podido o candidato ter se utilizado de quaisquer abreviações por ele atribuídas 

inicialmente, sendo possível ao candidato solucionar o problema com as letras abreviadas que bem lhe 

aprouvesse, apontando, em sua opção de resposta, após a solução, apenas substituindo suas variáveis 

utilizadas. 

A seguir a solução da questão, envolvendo outras variáveis, mas apontando o mesmo resultado 

matemático:  

 Aplicando o coeficiente de inclinação da reta de demanda, teremos que: 

 

� �
∆D

∆A
�

7 , 10

400 , 200
� ,

3

200
� ,0,015 

 

D , D1 � ��A , A1	 E�F D , 10 � ,0,015�A , 200	 � ,0,015A � 13 
 

Questão: 51 

Recurso Procedente: alternativa de resposta alterada para “C”  

Temos a equação como sendo P = 10 x 2/3, 

Em que P é o número de janelas produzidas por semana, com certo número fixo de funcionários, e x o 

número de soldadeiras utilizadas, logo, ter-se-á: 

Com a utilização de nove soldadeiras: 10 x 9 x 2/3 = 60 janelas produzidas (P) por semana, passando a 

alternativa "c" à correta. 
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Questão: 53 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Constam do edital os seguintes temas específicos para o cargo em análise: análise de projetos, métodos 

quantitativos e planejamento, orçamento/ organização empresarial, que requerem o conhecimento do 

conteúdo lançado na questão e dentro do que era requerido no edital e no cargo pretendido. 

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 – BANDES. 

 

Questão: 54 

Recurso Procedente: Questão anulada 

Houve erro material no enunciado da questão, em especial quando se anuncia o conceito de “produção” 

e equivocadamente, solicita-se no comando da questão o tempo necessário para que essa “população” 

dobre, ocorrendo claramente um erro no comando da questão, ou em outras palavras, a troca de 

“produção” por população.  

O objetivo da referida questão era calcular o período de tempo necessário para que a “produção de leite” 

nesta empresa “dobre”. 

Devendo assim, a questão ser anulada. 

 

Questão: 56 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Constam do edital os seguintes temas específicos para o cargo em análise: análise de projetos, métodos 

quantitativos e planejamento, orçamento/ organização empresarial, que requerem o conhecimento do 

conteúdo lançado na questão e dentro do que era requerido no edital e no cargo pretendido. 

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 – BANDES. 
 

Questão: 60 

Recurso Procedente: Questão anulada 

Inexiste a opção do valor de 13,598, sendo correto o cálculo apresentado no presente recurso, conforme 

abaixo: 

0 = -90 + (49/1.1) + (36/1,21) + (39/1,331) 

0 = -90 + 44,54 + 29,75 + 29,32 

0 = -90 + 103,61 = 13,61 (valor ausente das alternativas indicativas de respostas). 

Devendo assim ser anulada essa questão. 
 

 

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO – ENGENHARIA AGRONÔMICA 
 

Questão: 01 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A atividade leitura envolve pelo menos quatro grandes grupos de conhecimentos: lexical, gramatical, 

textual e enciclopédico. Assim, em um nível elementar de leitura deve-se conhecer o vocabulário de uma 

língua (conhecimento lexical) e a sua organização frasal (conhecimento gramatical). Isso, porém, não é 

tudo, mais duas operações cognitivas são fundamentais para que a leitura se efetive. É patente 

compreender a forma que as informações estão dispostas e a relação que mantém entre si 

(conhecimento textual), pois isso revela, dentre outras coisas, a razão de ser de um texto, seu (macro) 



 

43 

 

objetivo comunicativo. Da mesma forma, é preciso saber ao que tais informações remetem no mundo 

(conhecimento enciclopédico ou de mundo). 

O vocabulário e a gramática revelam os sentidos construídos de modo mais direto, constituindo, dessa 

forma, o nível mais superficial da leitura. O âmbito da leitura que envolve o reconhecimento das 

estruturas/sequências textuais constituem seus níveis intermediários, em que são revelados 

especialmente os propósitos que dirigiram a produção de um texto. A associação entre esses três tipos de 

conhecimento devem, então, dirigir a construção do sentido mais profundo do texto, em que se deve 

compreender a as conjecturas presentes, os implícitos (cf. ILARI, 2001, p. 85-100) presentes, 

especialmente, em um texto complexo. É nesse nível de compreensão que se é capaz de relacionar as 

informações de diferentes naturezas, sendo assim revelada a  temática do texto (SAVIOLI E FIORIN, 2007, 

p. 36-37) 

Tendo sido esclarecido tal ponto, analisemos a construção dos aspectos textuais e temáticos do texto sob 

análise (O convescote dos “inconfiáveis”, de Clovis Rossi), uma vez que o âmbito léxico-gramatical é 

bastante direto. 

Observando aquilo que tangem a disposição das ideias no texto, pode-se perceber a composição dos 

textos argumentativos, que são formados por: 

j) proposição (tese, apresentação de um ponto de vista em relação a um tema: abarca basicamente o 

título e o primeiro parágrafo, pode ser sintetizada pela expressão “aqueles que participam do 

convescote da elite global [informação dada no primeiro parágrafo] não são confiáveis [proposição 

presente no título]”; 

k) desenvolvimento (sustentação da tese, com base em fatos, analogias, estatísticas, etc.): abrange a 

maior parte do texto, vai do segundo parágrafo ao décimo segundo parágrafo, são apresentados 

como argumentos para suster a proposição, principalmente, estatísticas bem como um relato sobre 

uma figura importante no Fórum, que sustentam a falta de credibilidade dos participantes do 

convescote. 

l) Conclusão (fechamento do processo argumentativo): envolve, no texto em questão, apenas o último 

parágrafo, em que o autor apresenta uma colocação irônica, que corrobora o ponto de vista de que 

os sujeitos de sua crítica, de fato, não são confiáveis, afinal, cada hora dizem uma coisa. 

É importante ressaltar que as informações levadas a cada parte do texto têm a organização e a natureza 

prevista em trabalhos que estudam a produção e organização de textos argumentativos, tais como Cereja 

e Magalhães (2009, p. 353-371). 

A organização e a relação entre as informações revelam, assim, a natureza argumentativa do texto, o que 

leva à exclusão sumária das alternativas A, C e D, uma vez que sugerem que o texto teria objetivos 

distintos, respectivamente, relatar, descreve e explicar. Esclarece-se que tais objetivos discursivos 

apresentam, configurações distintas da apresenta acima. Uma explicação, por exemplo, desenvolve-se 

não a partir do esquema proposição-sustentação-conclusão, mas através da estrutura tópico-

subtópico(s)-fechamento. 

No que tange ao seu aspecto temático,  é fundamental distinguir aquilo que é focal daquilo que não é 

focal no texto e no mundo. Em uma convenção como o Fórum Econômico Mundial, são relevantes os 

dirigentes de países, porque ditam as ações dos principais agentes políticos no mundo, e os dirigentes das 

grandes corporações, os CEOs, pois são atingidos pelas ações políticas que afetam as economias bem 

como as influenciam. Jornalistas, intelectuais e demais convidados não possuem grande relevância em 

eventos de tal natureza. Os primeiros estão ali para cobrir o evento, repassando ao grande público os 

fatos que ali se desenrolaram e os outros são meros espectadores, vez ou outra, um artista famoso, ou 
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um intelectual ali se apresenta, mas mais como ativista, e o seu papel é bastante figurativo, a menos que 

aglutine outro com o papel de intelectual, jornalista ou qualquer coisa o papel de dirigente ou de alto 

executivo. 

Tendo em vista essa questão, o fato de esses participantes secundários possuírem ou não credibilidade é 

irrelevante, pois a credibilidade que conta é daqueles que tomam as decisões, nos casos  os governantes, 

e/ou seus representantes, e os executivos chefes. E esses, como revelam as informações, são os grupos 

de pessoas menos confiáveis dentre aqueles investigados na pesquisa apresentada como sustentação 

para a tese. Dessa forma, a alternativa E está perfeita. 

A outra possibilidade não eliminada pela análise textual, “B) discutir a incapacidade do Fórum Econômico 

Mundial de debater temas mundialmente relevantes.” não cabe como resposta à questão, pois pouco ou 

quase nada no texto a isso se relaciona. O que é focal, que faz todas as informações se convergirem é a 

questão da credibilidade dos participantes mais relevantes do Fórum. 

Fontes:  

• O próprio texto e 

• CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. 

• ILARI, R. Introdução à semântica: Brincando com a gramática. São Paulo: Contexto: 2001. 

• SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007. 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 

parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, “B” também se mostra incorreta. 

“A” também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 

As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 

Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 
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Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido de “convescote”, segundo do dicionário Houaiss, é “piquenique”, espécie de reunião ao ar livre 

em que ocorre uma refeição. Esse é um termo em desuso, como aponta o mesmo dicionário. Este fato é 

previsto no enunciado da questão que reconhece que tal termo “não é dos mais frequentes na Língua 

Portuguesa”, de toda forma o seu sentido textual é passível de apreensão tendo em vista o universo do 

texto. 

Considerando as informações levadas ao texto, tal termo remete a uma reunião entre certas pessoas 

(como reconhecem várias das razões recursais). O termo “afluência” é, diferentemente do que apontam 

os recursos, um sinônimo possível para reunião. Observe-se por que. 

A primeira acepção que o dicionário Houaiss registra para esse termo (“afluência”) é “concorrência em 

grande quantidade (de pessoas ou coisas)”. Alerta-se para o fato de o termo “concorrência” ali remeter à 

primeira acepção que o mesmo dicionário registra para tal termo (“concorrência”): “circunstância de duas 

ou mais coisas produzirem-se ou verificarem-se ao mesmo tempo”. Em outras palavras, uma afluência é 

uma circunstância em que há grande quantidade de pessoas. 

Ora, o Fórum Econômico Mundial é um evento que congrega muitas pessoas, dentre as mais relevantes 

estão os líderes de nações e altos executivos de grandes corporações. Nesse sentido, não dúvidas de que 

o termo “afluência” remete à ideia que “convescote” assume no texto. Esclarece-se que, apesar de 

“afluência” não ser um sinônimo muito comum para “reunião”, é aferível através de uma análise simples 

de natureza morfossemântica: “afluxo” é um termo frequente da língua e uma de suas acepções é 

“grande quantidade”; o sufixo “-ência” é um formador de substantivos a partir de verbos utilizado com 

regularidade na Língua Portuguesa. A junção de tais aspectos levariam, assim, à resposta correta. 

De modo diverso, “fraude” e “picaretagem”, termos que designam ideias próximas não o fazem, pois não 

há, no texto, uma passagem sequer que o autor do texto coloque a credibilidade do evento em cheque. 

Ele até questiona a credibilidade dos seus participantes junto às pessoas, mas não a idoneidade do 

evento. 

O questionamento apresentado no décimo parágrafo (“O que concluir dessas cenas?”) é uma indicação 

de que os participantes do Fórum não são capazes de enxergar certas situações, mas isso não faz do 

Fórum fraudulento ou picareta, no máximo é um questionamento à eficiência e/ou o alcance daquilo que 

é propósito do evento: discutir os rumos da economia mundial. 

É nesse sentido que se encaixa, de modo irônico, o termo “convescote”. Em um piquenique não se fazem 

coisas sérias (come-se, conversa-se), então, na visão do autor (considerando o uso de tal termo), o evento 

não tem servido muito seriamente ao seu propósito. Entretanto, isso não quer dizer que exista má fé para 

lesar outrem, algo que está pressuposto tanto de “fraude” quanto de “picaretagem”. 

Em vista disso, apenas “Afluência” é de fato a resposta correta. 

Fonte:  

• O próprio texto e 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 
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Questão: 11 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

 

205.000 � 	
6600

�1 � �		#
�	

54.450

�1 � �	)
�	 

Resolvendo a equação encontra-se i = 10% a.a. O desenvolvimento da equação acima é algo um tanto 

trabalhoso, assim, espera-se que o candidato utiliza-se de alguma estratégia. 

Por exemplo: escolher uma das cinco taxas apresentadas como resposta. Ele escolhe a taxa de 8% a.a., 

por exemplo. O valor do investimento inicial, R$ 205.000, será capitalizado ano a ano pela taxa de 8% e 

em cada ano, o valor da entrada será subtraído dessa capitalização. 

Ano 1:205.000	 7 1,08 � 221.400 , 66.000 � 155.400 

Ano 2: 155.400	 7 	1,08 � 167.832 , 54.450 � 113.382 

Ano 3: 113.382	 7 1,08 � 122.452,56 , 113.000 � 	,10.547,44 

No fim dos três anos encontrou-se um valor negativo, concluindo-se que a taxa de 8% utilizada foi 

pequena, pois o resultado final deveria ser zero. Se o resultado final tivesse sido positivo a taxa teria sido 

grande. Como a taxa utilizada foi pequena, deve-se escolher, dentre as taxas apresentadas, uma que seja 

maior que 8%, só há a de 10%. 

205.000	 7 1,1 � 225.500 , 66.000 � 159.500 

159.500	 7 1,1 � 175.450 , 54.450 � 121.000 

121.000	 7 1,1 � 113.100 , 113.100 � 0 

Resultado final = 0, a taxa usada é a TIR. 

Mantido o gabarito letra B 

Fontes: Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo: Atlas, 2008. Página 149 e 150, item Taxa interna de retorno – IRR. 

 

Questão: 12 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

Aplicando a fórmula para o cálculo de juros compostos: 

� � �	�1 � �	
 

4� � �	�1 � 0,015	
 

Passando o capital C do segundo para o primeiro membro da equação, o capital é simplificado com o 

capital. 

4 � 1,015
 

Se dois números são iguais e positivos, então seus logaritmos são iguais. 
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log 4 � 	 log 1,015
 

O logaritmo de uma potência, o expoente passa multiplicando o logaritmo. 

log 4 � �	 ∙ log 1,015 

� � 	
log 4

log 1,015
 

O conhecimento de logaritmo necessário para a resolução da questão apresentada é inerente ao 

conhecimento de Matemática Financeira, pois uma das questões a ser respondida pela Matemática 

Financeira é justamente o número de capitalizações ou o prazo para que determinado capital atinja um 

montante desejado, por exemplo, duplique, triplique, quadruplique, aumente de terminado percentual. 

O conhecimento das duas propriedades de logaritmo citadas na resolução da questão acima deve ser de 

domínio, quando do estudo de Juros Compostos. 

Mantido o gabarito letra B 

Fonte: 

• Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. 

– São Paulo : Atlas, 2008. Página 31, exercícios resolvidos número 5. 

• Mathias, Washington Franco. Matemática financeira / Washington Franco Mathias, José Maria 

Gomes. – 6. Ed. – 3.reimpr. – São Paulo : Atlas, 2011. Página 117, exercícios resolvidos número 18. 
 

Questão: 14 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Solução: 

Valor do bem ------------- R$ 300.000,00 

Entrada (20%) ------------ R$ 60.000,00 

Saldo devedor inicial --- R$ 240.000,00 

n = 20 × 12 = 240 prestações 

i = 12% a.a. = 1% a.m. 

T101 = A + J101 

/ � 	
���

�
� 	

240.000

240
� 1.000,00 

J101 = i × SD100 

��#�� �	��� , 100	 ∙ / � 240.000 , 100	 ∙ 1.000 � 140.000 

0#�# �	
1

100
	 ∙ 140.000 � 1.400 

$#�# � / �	0#�# � 1.000 � 1.400	 ⇒ 	$#�# � 2.400,00 

Solução resumida: 

Valor financiado: 300.000 , 60.000 � 240.000	

/ � 	
240.000

240
� 1.000	

��#�� � 240.000 , 100.000 � 140.000	

0#�# �	
1

100
	 ∙ 140.000 � 1.400	

$#�# � 1.000 � 1.400 � 2.400 

Mantido o gabarito letra B 

Fonte: Assaf Neto, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações / Alexandre Assaf Neto. – 10. Ed. – 

São Paulo: Atlas, 2008. Página 196 A 198, item 12.2 Sistema de amortização constante. 
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Questão: 21 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Conforme especificado no Anexo I do referido edital o conteúdo Microsoft Office PowerPoint figura entre 

os itens de avaliação para a disciplina de conhecimentos de informática que são comuns a todos os cargos 

de Nível Superior. 

O recurso é improcedente. 

Fonte: http://www.idecan.org.br/concursos/116/6.pdf 
 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 

 

Questão: 36 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

No enunciado da questão, onde se lê “raio” na verdade o valor se refere ao diâmetro, impossibilitando 

assim a obtenção de uma resposta correta. 
 

Questão: 40 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que não existe uma resposta correta para a questão. Porém a resposta 1,25 a 2,5 m2 

por animal considera não somente a referencia mínima da Embrapa de 1,25m2 como também a 

referencia de outros documentos da mesma Embrapa e outras instituições ficando até mesmo o valor 

citado no recurso dentro da faixa. Esta variação mais ampla contempla as diferenças entre os tamanhos 

das raças.  

Fonte: 

• Souza, C.F. Instalação para gado de leite. DEA/UFV. Disponível em : 

http://www.ufv.br/dea/ambiagro/arquivos/GadoLeiteOutubro-2004.pdf 

• Embrapa: Criação de gado de leite na zona Bragantina. Disponível em: 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Leite/GadoLeiteiroZonaBragantina/p

aginas/instalacoes.htm 

Questão: 41 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a questão solicita conhecimentos relacionados ao manual de crédito rural. Os 

conhecimentos solicitados são referentes ao item Recursos do conteúdo programático. Sendo neste caso 

o manual de crédito rural a principal bibliografia referente ao item do conteúdo programático quando se 

trata de recursos para instituições financeiras com a finalidade de aplicação na área agrícola não sendo o 

manual de crédito em si objeto da questão. Como em todos os outros itens não houve indicação de 

material de referência para estudo para o certame, sendo o Manual de Crédito Rural neste caso uma 

bibliografia apenas.  

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 - BANDES, Conhecimentos específicos engenharia 

agronômica. Item: recursos 
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Questão: 42 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a questão solicita conhecimentos relacionados ao manual de crédito rural. Os 

conhecimentos solicitados são referentes ao item Operações do conteúdo programático. Sendo neste 

caso o manual de crédito rural a principal bibliografia referente ao item do conteúdo programático 

quando se trata de operações para instituições financeiras com a finalidade de aplicação na área agrícola 

não sendo o manual de crédito em si objeto da questão. Como em todos os outros itens não houve 

indicação de material de referência para estudo para o certame, sendo o Manual de Crédito Rural neste 

caso uma bibliografia apenas.  

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 - BANDES, Conhecimentos específicos engenharia 

agronômica. Item: Operações 
 

Questão: 43 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a questão solicita conhecimentos relacionados ao manual de crédito rural. Os 

conhecimentos solicitados são referentes ao item Operações do conteúdo programático. Sendo neste 

caso o manual de crédito rural a principal bibliografia referente ao item do conteúdo programático 

quando se trata de operações para instituições financeiras com a finalidade de aplicação na área agrícola 

não sendo o manual de crédito em si objeto da questão. Como em todos os outros itens não houve 

indicação de material de referência para estudo para o certame, sendo o Manual de Crédito Rural neste 

caso uma bibliografia apenas.  

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 - BANDES, Conhecimentos específicos engenharia 

agronômica. Item: Operações 
 

Questão: 44 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a questão solicita conhecimentos relacionados ao manual de crédito rural. Os 

conhecimentos solicitados são referentes ao item Recursos do conteúdo programático. Sendo neste caso 

o manual de crédito rural a principal bibliografia referente ao item do conteúdo programático quando se 

trata de recursos para instituições financeiras com a finalidade de aplicação na área agrícola não sendo o 

manual de crédito em si objeto da questão. Como em todos os outros itens não houve indicação de 

material de referência para estudo para o certame, sendo o Manual de Crédito Rural neste caso uma 

bibliografia apenas.  

Fonte: Edital de Concurso Público Nº 001/2014 - BANDES, Conhecimentos específicos engenharia 

agronômica. Item: recursos 
 

Questão: 49 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que não há clareza na no comando da questão: ”A secagem de café arábica constitui 

uma importante etapa para a obtenção de um produto de qualidade, sendo as altas temperaturas 

prejudicais a qualidade do produto. Assim, a massa de grãos, por ocasião da secagem do café, NÃO 

deverá ultrapassar a temperatura de:” Porém independente do tipo de grão de arábica (Cereja 

descascado ou natural) ou do equipamento utilizado a temperatura de 40º C é segura. Quanto aos grãos 
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verdes não é uma boa prática agrícola a colheita de café com alta percentagem de grãos verdes bem 

como a sua secagem em secadores devido a elevada quantidade de água. 

Fonte: Silva, J.S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas, 2008, Viçosa, ed. Aprenda Fácil, 420p. 

 

Questão: 51 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a questão faz referencia a Lei 10.831, lei que não consta no conteúdo 

programático. A base do conteúdo programático para elaboração da questão foi o tema Sistemas de 

Produção, sendo a citação da lei somente uma referência para caracterização do sistema orgânico de 

produção, sendo que no texto da referida lei nem mesmo se encontra a resposta correta para a questão. 

Fonte:  

• Edital de Concurso Público Nº 001/2014 - BANDES, Conhecimentos específicos engenharia 

agronômica. Item: Sistemas de produção 

• SAT- Sem agrotóxicos. Certificação de produtos de origem vegetal Sem Agrotóxico – SAT. 

Disponível em: http://www.ima.mg.gov.br/certificacao/produtos-sem-agrotoxico-sat 

• EPAMIG, Café Orgânico-Informe Agrpecuário. V23. Jan-Abr.2002 p 152p 

 

Questão: 59 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a questão não apresenta nenhuma alternativa correta. O comando da questão é: 

“Quando se necessita de um laudo com maior fundamentação possível, deve-se exigir do engenheiro de 

avaliação um laudo de avaliação de grau:” sendo a resposta correta o grau 3. A apresentação dos 

referidos graus em algarismos arábicos ao invés de algarismos romanos não desqualifica a resposta 

correta. 

Fonte: ABNT, Avaliação de bens Parte 3: Imóveis rurais, NBR 14653-3:2004, 27p. 

 

Questão: 60 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Sustenta o recurso que a bebida do café é classificada como “Riada” e não como Riado. Porém segundo a 

classificação oficial brasileira-COB a bebida é classificada como: Riado: sendo um café que apresenta leve 

sabor, típico de iodofórmio. 

Fonte: BRASIL, Instrução Normativa nº 8 - 11 de julho de 2003 - Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para a Classificação do Café 

Beneficiado Grão Cru.  
 

 

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO - ENGENHARIA CIVIL 
 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 
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parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, “B” também se mostra incorreta. 

“A” também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 

As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 

Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 04 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O fato de um CEO ser também um empregado não configura, no trecho em questão, um pleonasmo, 

afinal esse é um hiperônimo daquele, o que quer dizer que CEO é um termo muito mais específico em 

termos semânticos. Tal especificação é elementar para a compreensão do trecho, fazendo com que o 

termo mais genérico designe o que é mais comum, no caso, os funcionários que ocupam cargos menos 

representativos na hierarquia empresarial e o termo mais específico, os altos executivos. Nesse sentido, é 

estabelecida uma clara distinção entre funcionários e CEOs, não podendo ser enquadrada como um 

pleonasmo, que remete à enunciação (muitas vezes desnecessária) de uma mesma ideia. 

A alegação de o conteúdo da questão não constar no edital não procede. Um dos itens do conteúdo 

programático da prova de Língua Portuguesa é “Noções de Semântica”. A título de comprovação, indica-

se que um dos dois capítulos sobre Semântica de Sacconi (2008, p. 523-537) abarcam justamente as 

chamadas “figuras de linguagem” (tópico abordado na questão). 

Considerando tais aspectos, o pleito de anulação é injustificado. 

Fonte:  

• O próprio texto e 

• SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 

2008. 
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Questão: 05 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A formação da palavra “imparável” se deu de modo complexo, envolvendo em momentos distintos tanto 

o processo de sufixação quanto o processo de prefixação. A base da palavra “imparável” é o verbo 

“parar”. Através da fusão desse verbo ao sufixo “-vel”, formou-se o adjetivo “parável”. A integração do 

prefixo de negação “in-” a essa forma já derivada resultou em “imparável”. Portando, tal palavra foi 

formada através dos dois principais processos de derivação: sufixação e prefixação. Por que em tal ordem 

e não por prefixação e sufixação? Simplesmente porque não existe o verbo “imparar”. 

Não se pode alegar que tal termo tenha sido formado através de processo que envolvesse a aglutinação 

concomitante de prefixo e sufixo ao radical (derivação parassintética), pois “parável” existe, e uma das 

condições para haver parassíntese é não existir um termo formado apenas com uma das partes. 

(A página virtual  http://www.brasilescola.com/gramatica/derivacao.htm, alocada no respeitado site 

Brasil Escola, apresenta uma síntese bastante elucidativa acerca dos diferentes processos de derivação na 

Língua Portuguesa.). 

O fato de o dicionário Houaiss não registrar “parável” como formado através de sufixação não depõem 

contra esse fato propriamente, uma vez que tal dicionário não registra a formação de todos os termos 

sobre os quais produziu verbetes. Há vários casos de palavras reconhecidamente formadas por sufixação 

que tal obra não registra; “beleza” (indicada inclusive por SACCONI, 2008, p. 110, como exemplo de 

termo formado por derivação) é apenas um desses casos. 

Por outro lado, o dicionário Aulete Digital, que registra o termo “imparável” (palavra que o Houaiss não 

registra), anota a seguinte formação para tal vocábulo: [F.: in2 - + parar + vel.], o que comprova a posição 

assumida acima, de que tal palavra é formada por sufixação (associação do sufixo “-vel” ao verbo “parar”) 

e prefixação “acréscimo do prefixo “in-” (ao adjetivo “parável”). (A indicação do 2 é para remeter à 

segunda acepção que esse dicionário registra para o prefixo “in”.) 

Por fim, cabe reforçar que B não pode constituir resposta à questão, pois a questão não impõe o 

parâmetro de considerar o considerar o seu primitivo (que seria “parável”) para indicar o seu processo de 

formação. É questionado qual (quais) processo(s) forma(m) a palavra, sem estabelecer limites de 

derivação. Assim, o termo “apenas” impede que B seja uma resposta à questão, já que ela é formada por 

sufixação também. 

Em virtude dessas questões, o gabarito será mantido. 

Fonte: 

• CALDAS AULETE, F. J.; VELENTE, A. L. S. Aulete Digital: Dicionário Contemporâneo da Língua 

Portuguesa Caldas Aulete. Ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Lexikon. CD-ROM. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

• SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 

 

Questão: 40 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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O argumento apresentado nas razões recursais não procede, uma vez que quando no enunciado, uma vez 

que os 20% para “outros fins de pequenas demandas”, não será utilizado no concreto, mas para outras 

aplicações. 

Sendo assim, o gabarito deve permanecer conforme apresentado. 

Fonte: Livro: Planejamento e Gestão de Obras Autor: Fritz Gehbauer Pag.: 66 

 

Questão: 49 

Recurso Procedente: Questão anulada 

Devido a um erro material na digitação, o enunciado da apresenta a palavra “ANGROINDUSTRIAL”, sendo 

que a palavra correta é “AGROINDUSTRIAL”.  Esse erro torna a questão com duas alternativas corretas, 

portanto a questão deve ser anulada. 

Fonte: NBR 14.653 

 

Questão: 54 

Recurso Procedente: Questão anulada 

Alternativa C apresenta um material na digitação, apresentando a seguinte configuração C-50, sendo a 

correta C-40. O erro mencionado torna a questão com duas respostas corretas, logo, a questão deve ser 

anulada. 

 

 

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO - ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO OU 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

Questão: 02 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

O enunciado da questão é claro em dizer que deve ser marcada a afirmação incorreta, tendo em vista o 

texto. Assim posto, duas alternativas apresentam-se como incorretas: A e B. 

Embora B se apresente como uma conclusão pertinente a um leigo (afinal ninguém deveria ser mais 

responsável ao falar sobre uma corporação do que os seus dirigentes), o autor do texto, no oitavo 

parágrafo, afirma que tais fatos não o surpreendem. Apesar de ele não ser um leigo, é o que está posto 

no texto. Logo, “B” também se mostra incorreta. 

“A” também não pode ser correta, pois, no texto, o crescimento econômico dos países emergente não é 

colocado como uma grande falácia (mentira, falsidade), o autor coloca em cheque apenas a sua 

característica de “imparável” (11º §). Ainda é explicitada uma dúvida do autor em relação à diminuição no 

crescimento desses países (cf. 13º §) que impede que possa ser entendido que tal crescimento não era 

verdadeiro. 

As demais asserções são todas possíveis de ser inferidas do texto, inclusive C e E. Em um texto, nem toda 

informação é explícita, a compreensão dos explícitos (cf. ILARI, p. 85-100) é a parte mais complexa da 

atividade de leitura.  

Assim, ao apresentar a pesquisa, fica claro, considerando a maneira como o autor apresenta os dados, o 

título do texto, dentre outras coisas, que o comum é haver pouco confiança das pessoas nos seus 

governantes. No Brasil, diferentemente, daquilo que é comum, há um alto percentual de confiança no 

governo (57%), logo o Brasil representa uma exceção. 
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Ainda, na apresentação dos dados, o autor situa os casos mais notáveis, dentre eles, aquele que diz 

respeito mais diretamente aos seus leitores, o Brasil, e o caso mais extremo, o da Espanha. Não haveria 

porque apresentar caso não representativos, que não envolvessem a maior e a menor discrepância entre 

aqueles que dão maior credibilidade às “pessoas comuns”, como aqueles países que estão dentro da 

“normalidade”. Como o objetivo do autor é sustentar que os participantes do evento não são confiáveis, 

ele opta por apresentar a maior discrepância, a da Espanha. 

Fonte: o próprio texto. 
 

Questão: 03 

Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O sentido de “convescote”, segundo do dicionário Houaiss, é “piquenique”, espécie de reunião ao ar livre 

em que ocorre uma refeição. Esse é um termo em desuso, como aponta o mesmo dicionário. Este fato é 

previsto no enunciado da questão que reconhece que tal termo “não é dos mais frequentes na Língua 

Portuguesa”, de toda forma o seu sentido textual é passível de apreensão tendo em vista o universo do 

texto. 

Considerando as informações levadas ao texto, tal termo remete a uma reunião entre certas pessoas 

(como reconhecem várias das razões recursais). O termo “afluência” é, diferentemente do que apontam 

os recursos, um sinônimo possível para reunião. Observe-se por que. 

A primeira acepção que o dicionário Houaiss registra para esse termo (“afluência”) é “concorrência em 

grande quantidade (de pessoas ou coisas)”. Alerta-se para o fato de o termo “concorrência” ali remeter à 

primeira acepção que o mesmo dicionário registra para tal termo (“concorrência”): “circunstância de duas 

ou mais coisas produzirem-se ou verificarem-se ao mesmo tempo”. Em outras palavras, uma afluência é 

uma circunstância em que há grande quantidade de pessoas. 

Ora, o Fórum Econômico Mundial é um evento que congrega muitas pessoas, dentre as mais relevantes 

estão os líderes de nações e altos executivos de grandes corporações. Nesse sentido, não dúvidas de que 

o termo “afluência” remete à ideia que “convescote” assume no texto. Esclarece-se que, apesar de 

“afluência” não ser um sinônimo muito comum para “reunião”, é aferível através de uma análise simples 

de natureza morfossemântica: “afluxo” é um termo frequente da língua e uma de suas acepções é 

“grande quantidade”; o sufixo “-ência” é um formador de substantivos a partir de verbos utilizado com 

regularidade na Língua Portuguesa. A junção de tais aspectos levariam, assim, à resposta correta. 

De modo diverso, “fraude” e “picaretagem”, termos que designam ideias próximas não o fazem, pois não 

há, no texto, uma passagem sequer que o autor do texto coloque a credibilidade do evento em cheque. 

Ele até questiona a credibilidade dos seus participantes junto às pessoas, mas não a idoneidade do 

evento. 

O questionamento apresentado no décimo parágrafo (“O que concluir dessas cenas?”) é uma indicação 

de que os participantes do Fórum não são capazes de enxergar certas situações, mas isso não faz do 

Fórum fraudulento ou picareta, no máximo é um questionamento à eficiência e/ou o alcance daquilo que 

é propósito do evento: discutir os rumos da economia mundial. 

É nesse sentido que se encaixa, de modo irônico, o termo “convescote”. Em um piquenique não se fazem 

coisas sérias (come-se, conversa-se), então, na visão do autor (considerando o uso de tal termo), o evento 

não tem servido muito seriamente ao seu propósito. Entretanto, isso não quer dizer que exista má fé para 

lesar outrem, algo que está pressuposto tanto de “fraude” quanto de “picaretagem”. 

Em vista disso, apenas “Afluência” é de fato a resposta correta. 
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Fonte:  

• O próprio texto e 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-

ROM. 

 

Questão: 26 

Recurso Procedente: Questão anulada. 

A questão apresenta duas alternativas que atendem ao enunciado e por este motivo foi anulada. 

Fonte: Lei Federal nº 10.520/2002 
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IV 

 

DAS CONCLUSÕES 

 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 

 

 

 

 

Publique-se, 

 

 

 

 

07 deabril de 2014 

 

IDECAN 


