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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 125 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha de respostas, que é o único documento válido para a correção
das suas provas.
• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I – itens de 1 a 5

Os ganhos de qualidade de vida são mais1

persistentes do que meros ganhos econômicos. Longevidade,
redução da mortalidade infantil e do analfabetismo, maior
escolaridade são componentes do que o Programa das Nações4

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) considera
indicadores de qualidade de vida. Tais ganhos criam
condições coletivas para um desenvolvimento mais eqüitativo7

para todos os membros da sociedade. São ganhos que se
identificam com as próprias pessoas, são suas qualidades.
Ninguém tira a escolaridade de alguém depois de adquirida,10

mesmo que essa pessoa perca o emprego ou a renda, por
exemplo.

C â n d i d o  G r z y b o w s k i .
I n t e r n e t : < h t t p / / w w w . n o v a e . i n f . b r /
brasilialimpo/novo_mapa.htm>. (com adaptações).

Texto II – itens de 1 a 5

O relatório sobre o índice de desenvolvimento1

humano (IDH), divulgado a cada ano pelo PNUD, pretende
captar a qualidade de vida nos diversos países. Leva em
conta não apenas o dado econômico, mas também indicadores4

sociais, como o grau de alfabetização, a porcentagem de
crianças na escola, a expectativa de vida e a mortalidade
infantil.7

Ele contribui para uma visão equilibrada da posição
do país no mundo.

Roberto Pompeu de Toledo. O mundo revisto e corrigido.
In: Veja, 16/7/2003, p. 106 (com adaptações).

Com referência às idéias e estruturas dos textos I e II, julgue os
itens abaixo.

1 De acordo como o texto I, os ganhos de qualidade de vida
são alicerces que permitem a uma sociedade diminuir a
desigualdade social que apresenta.

2 No relatório sobre o IDH, elaborado anualmente, são
considerados fatores que fazem parte da própria identidade
das pessoas e que não se baseiam em dados econômicos.

3 De acordo com o texto I, os ganhos de qualidade de vida são
mais fugazes que os econômicos, embora favoreçam a
convivência social harmoniosa.

4 O último período do texto I pode ser reescrito, mantendo-se
sua coerência com o restante do texto, da seguinte forma:
Uma pessoa não perde a escolaridade de que se apropriou,
ainda que possa vir a perder seus meios de sustento
econômico. 

5 No texto I, mantendo-se a correção gramatical, a forma
verbal “perca” (R.11) poderia ser substituída pela forma
perde.

Texto III – itens de 6 a 10

A leitura é um dos últimos recantos da liberdade1

intelectual. Quem lê cria tanto ou mais que o autor. Com a

imaginação solta, o leitor elabora mentalmente os cenários,

compõe o perfil das personagens, interpreta os diálogos,4

identifica afinidades pessoais e vive, a seu modo, o prazer e

a infinitude das emoções potencialmente contidas no texto.

Não por acaso, as sociedades menos desenvolvidas e mais7

dominadas são justamente as que menos lêem. São aquelas

que admitem o analfabetismo com naturalidade, se é que suas

elites não o perpetuam deliberadamente.10

Dioclécio Campos Júnior. In: Correio Braziliense, 24/9/2003 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, referentes às idéias do texto III.

6 O primeiro período (R.1-2), pelo seu sentido, poderia, sem

prejuízo para a coerência do texto, ser colocado após o

terceiro período (R.2-6).

7 O trecho “Quem lê (...) no texto” (R.2-6) induz à conclusão de

que o leitor é co-autor dos textos que lê, visto que a

interpretação faz parte do processo de leitura.

8 No final do texto, o autor apresenta uma crítica social,

apontando o domínio deliberado de uns sobre os outros por

meio da perpetuação do analfabetismo.

A respeito das estruturas gramaticais e do emprego dos vocábulos

no texto III, julgue os itens a seguir.

9 O processo interativo de leitura está descrito, entre as linhas

2 e 6, por meio de uma seqüência de orações coordenadas.

10 O penúltimo período permanece correto e coerente com o

restante do texto se for reescrito da seguinte maneira:

As sociedades, menos desenvolvidas, são as que menos lêem;

assim, não é por acaso que as mesmas são também as mais

dominadas.
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Os itens a seguir apresentam trechos adaptados da resposta de um
diplomata, em entrevista concedida à revista Istoé, à pergunta:
O Brasil ainda pode ser classificado como país periférico?
Julgue-os quanto aos processos coesivos, à pontuação e à
regência.

11 Com base nas relevantes pesquisas sobre o câncer, de vender
aviões, de ter e até exportar grandes cientistas, o Brasil ainda
tem traços de país periférico.

12 Problemas relacionados com os direitos humanos, como os
massacres da Candelária, do Carandiru, de Vigário Geral,
além de episódios recentes, como o que envolveu o
empresário chinês Chan Kim Chang, cuja tortura e morte
foram uma vergonha, abalam a imagem brasileira no exterior.

13 O Brasil ainda apresenta uma imagem de luzes e sombras,
por causa que existem problemas de direitos humanos, e
perante práticas lamentáveis contra o meio ambiente.

14 Na área de respeito aos direitos humanos, com o fim da
espoliação, do trabalho escravo e da exploração de crianças,
o Brasil ainda, tem um longo caminho a percorrer.

A aposta do Banco do Estado de Sergipe S.A.
(BANESE) para 2004 são os chamados Pontos BANESE,
unidades do banco instaladas em estabelecimentos comerciais que
funcionam como pequenas agências bancárias. O objetivo é
ampliar os 100 existentes em 2003 para 500, em 12 meses. Para
um dos diretores do banco, essa expansão é resultado da agilidade
da instituição, tanto pela interligação e automatização da rede
quanto pela rapidez das decisões locais. “Temos uma liquidez
excelente, com mais de 50% dos depósitos em caixa, e, com isso,
ganhamos algumas receitas importantes no mercado financeiro”,
afirma.

O banco, mais focado no setor comercial, estuda como
aumentar sua “carteira de desenvolvimento”. Criado pelo
BANESE em junho de 2003, o Banco do Povo, voltado para
pessoas físicas sem crédito no mercado e que mantêm pequenos
negócios, encerra 2003 com 3,2 mil operações contratadas.
A meta é atingir 15 mil em 2004. “Com a queda dos juros, os
bancos terão de fazer mais operações de crédito para compensar
a queda das receitas. Hoje, o crédito forma de 20% a 30% dos
ativos”, afirma o diretor.

Internet: <http://www.banese.com.br> (com adaptações).

Com base nas informações do texto acima, julgue os itens que se
seguem.

15 A principal meta do BANESE em 2004 é ampliar em 500%
a quantidade de Pontos BANESE com relação a 2003.

16 De acordo com um dos diretores do BANESE, como mantém
excelente liquidez — mais da metade de seus depósitos em
caixa —, o banco consegue auferir significativas receitas no
mercado financeiro.

17 Infere-se das informações contidas no segundo parágrafo que
o BANESE é hoje o banco brasileiro mais direcionado para
o setor comercial e, por isso, está procurando aumentar sua
carteira de desenvolvimento.

18 De 2003 para 2004, a meta do Banco do Povo é aumentar em
mais de 350% a quantidade de operações contratadas.

RASCUNHORASCUNHORASCUNHORASCUNHO
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A janela do Internet Explorer 6 (IE6) mostrada acima ilustra uma
página Web de endereço http://www.banese.com.br, obtida em
uma sessão de uso do IE6, realizada a partir de um
microcomputador PC. Com relação a essa janela, ao IE6 e à
Internet, julgue os itens seguintes.

19 Por meio do botão , é possível acessar diversos
recursos do IE6 que permitem, a partir de aplicativo de
correio eletrônico previamente configurado, enviar as
informações da página ilustrada na forma de uma mensagem
de correio eletrônico. O aplicativo de correio eletrônico que
permite o envio das informações desejadas pode ser
configurado a partir de opção encontrada no menu

.

20 É possível que os pacotes que continham as informações
necessárias à correta visualização da página Web acima
ilustrada tenham, na sessão de uso do IE6 descrita acima,
trafegado pela Internet do servidor ao cliente por diferentes
caminhos físicos.

21 As informações contidas na página ilustrada na figura acima
permitem concluir que a sessão de uso que permitiu obtê-la
utilizou uma conexão segura, que inclui técnicas de
criptografia, antivírus e de autenticação para impedir a
corrupção e o uso não-autorizado da informação transmitida.

22 Com base na janela mostrada, é correto concluir que, ao se

clicar o botão , o IE6, na sessão de uso descrita acima,
permitirá a visualização da primeira página obtida nessa
sessão, que se trata da página denominada inicial.

A figura acima ilustra uma janela do Word 2000 com um

documento em edição, no qual foi inserida uma tabela.

Considerando essa figura, julgue os itens a seguir, relativos ao

Word 2000.

23 Ao se clicar o menu , será disponibilizada uma

lista de opções que permitem a formatação de diferentes

características do documento em edição. Nessa lista, a opção

Fonte pode ser usada para alterar os formatos de

espaçamentos de caracteres do trecho de texto que estiver

selecionado no documento.

24 Para aumentar em 50% as margens atuais do documento

mostrado, é suficiente selecionar todo o documento; clicar a

caixa ; digitar 150 e, a seguir, teclar .

25 Para a remoção das bordas das células da tabela mostrada,

é suficiente clicar a opção Selecionar tudo, encontrada no

menu , e, em seguida, clicar o botão . 

26 Para centralizar o texto da tabela mostrada, é suficiente, após

selecionar o texto que se deseja centralizar, clicar o menu

 e, na lista de opções disponibilizada, clicar

Centralizar texto.
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Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca
do Excel 2000.

27 Para se obter o número 511.249 na célula B4, é suficiente
realizar o seguinte procedimento: clicar a célula B4; digitar

=SOMA(B2-B3) e, em seguida, teclar .

28 Considere a realização das seguintes ações: selecionar as

células A2, A3 e A4; clicar o botão . Após essas ações,
os conteúdos das referidas células passarão a ser,
respectivamente, rural, total e urbana.

A figura acima mostra uma janela do Windows Explorer,
executada em um computador cujo sistema operacional é o
Windows XP. Com relação a essa figura, ao Windows XP e a
hardware de computadores pessoais, julgue os itens seguintes.

29 A janela mostrada na figura não está maximizada. Para

fazê-lo, é suficiente clicar o botão .

30 Para se ter acesso à janela Propriedades de data e hora, que
permite alterar a hora indicada na barra de tarefas do
Windows XP, é suficiente pressionar, simultaneamente, as

teclas ,  e .

31 A seguinte seqüência de ações permite a alteração do nome

da pasta : clicar essa pasta com o botão
direito do mouse; na lista de opções que surge em
decorrência dessa ação, clicar Renomear; digitar o novo nome

para se a pasta; teclar .

32 Para se criar um atalho na área de trabalho para a pasta

, é suficiente clicar essa pasta e, em seguida,

clicar o botão .

33 O ícone  permite o acesso a uma
unidade de CD-ROM. Essa unidade possibilita a leitura de
discos CD-ROM. Uma desvantagem dessa unidade é que ela
não permite a gravação, no CD-ROM, de arquivos
armazenados no disco rígido. O tipo de CD utilizado por essa
unidade é capaz de armazenar uma quantidade máxima de
bytes apenas igual à que poderia ser armazenada por
disquetes de 3½".

A Internet só atingiu o grande público há dez anos. E, em
tão pouco tempo, virou pelo avesso setores inteiros da vida
política, econômica, social, cultural, associativa. A tal ponto que,
neste momento, em referência ao estado da informação e da
comunicação no mundo, pode-se falar de uma “nova ordem
Internet”. Nada é como antes. A aceleração e a confiabilidade das
redes mudaram a maneira de se comunicar, de estudar, de
comprar, de se informar, de se distrair, de se organizar, de se
instruir e de trabalhar de uma parcela importante de habitantes do
planeta. O correio eletrônico e a consulta à Internet colocam o
computador no centro de um dispositivo de trocas que mexe com
todo o universo profissional em todos os setores de atividades.
19% dos habitantes da Terra representam 91% dos usuários da
Internet. A África conta atualmente com 1% de usuários da
Internet, dos quais pouquíssimos são mulheres.

Ignácio Ramonet (Le Monde diplomatique). A nova ordem Internet. 
In: Legis, Ano IV, n.º 34, jan./2004, p. 4 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
diversos aspectos que envolvem o tema abordado, julgue os itens
de 34 a 41.

34 O texto focaliza um aspecto essencial do atual estágio da
economia mundial, comumente chamado de globalização,
fundamentado na centralidade do avanço do conhecimento
científico e das inovações tecnológicas para a configuração
da sociedade contemporânea.

35 Além dos evidentes efeitos nas atividades econômicas, as
novas tecnologias utilizadas pelos modernos meios de
comunicação e de informação influenciam comportamentos e
contribuem decisivamente para mudanças na vida cotidiana
de milhões de pessoas pelo mundo afora.
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36 O continente africano é prova expressiva de que a “nova
ordem Internet” democratiza o acesso à informação e ao
conhecimento, reduzindo as diferenças entre países ricos e
pobres.

37 Nos dias de hoje, a popularização do correio eletrônico
resulta na acelerada decadência dos tradicionais serviços
postais, condenando as antigas empresas de correio ao
desaparecimento.

38 Como o texto indica, o atual estágio de globalização
econômica promove a redução das diferenças entre países
ricos e pobres, pois todos passam a ter igualdade de
oportunidades no comércio mundial.

39 No Brasil de hoje, praticamente todas as crianças
matriculadas no ensino fundamental das escolas públicas têm
acesso a computadores, embora nem todos estejam ligados à
Internet.

40 Modernas tecnologias, como as que tornam possível a
existência da rede mundial de computadores, agilizam a
circulação de capitais pelos mercados financeiros globais. 

41 A informação do texto relativa ao uso da Internet no
continente africano confirma que um dos traços marcantes da
sociedade contemporânea — a ascensão feminina — não
acontece com a mesma intensidade em todas as regiões do
planeta.

Um banco cobra 3% ao mês de juros simples sobre os
saldos devedores dos clientes. Abaixo, é mostrado o extrato
mensal de um cliente, em um mês de 30 dias. Os asteriscos que
aparecem no extrato são valores que devem ser calculados.
A letra C indica crédito, enquanto a letra D indica débito.

dia do mês lançamentos saldo

  1 transporte R$ 1.200,00
  8 R$ 1.500,00 D * D
12 R$ 300,00 D * D
15 * C R$ 700,00 C
18 R$ 1.500,00 D R$ 800,00 D
25 R$ 700,00 D R$ 1.500,00 D
28 R$ 2.800,00 C R$ 1.300,00 C

A respeito da situação descrita acima, julgue os itens seguintes.

42 O valor creditado no dia 15 foi superior a R$ 1.200,00.

43 O total de juros pagos pelo cliente no mês considerado foi
superior a R$ 100,00.

Julgue os itens que se seguem.

44 Considere que uma pessoa tome R$ 1.500,00 emprestados a
juros de 10% ao mês, pelo prazo de 2 meses. Nesse caso, se
a capitalização for composta, o montante a ser devolvido no
final do período será superior a R$ 1.800,00.

45 No sistema de juros simples, a taxa anual equivalente à taxa
mensal de 2,5% é superior a 35%.

46 No sistema de  juros compostos, a taxa trimestral equivalente
à taxa mensal de 10% é superior a 30%.

RASCUNHORASCUNHORASCUNHORASCUNHO
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O título do BANESE CAPITALIZAÇÃO é
uma forma de poupar que faz suas economias
mensais renderem, e ainda dá prêmios em
dinheiro. O investimento mensal varia de 20 a
200 reais, em múltiplos de 10. Após os 60
meses do plano, mesmo que tenha sido

sorteado, você recebe todo o dinheiro economizado de volta, corrigido
monetariamente. 

Veja como é fácil ganhar:

Com as mensalidades em dia, seu título estará automaticamente concorrendo
a prêmios em dinheiro pela loteria federal. Os números contemplados serão
apurados com base nas extrações da loteria federal do último sábado de cada
mês, ordenando o algarismo das unidades do 1.º ao 5.º prêmios, nesta ordem,
conforme exemplo abaixo.

1.º prêmio
15.944

número vencedor

46.489

2.º prêmio
46.726

3.º prêmio
53.004

4.º prêmio
40.148

5.º prêmio
30.129

SISTEMA DE PREMIAÇÃO 

dezena de milhar (46.489) = 1 sorteado = 1.500 × a mensalidade 

milhar final          (6.489) = 10 sorteados = 100 × a mensalidade 

centena final        (489) = 100 sorteados = 25 × a mensalidade 

dezena final         (89) = 1.000 sorteados = 1,4 × a mensalidade 

Se você acertar a dezena de milhar, ganha também os sorteios do milhar, da
centena, da dezena, e assim sucessivamente.

Internet: <http://www.banese.com.br> (com adaptações).

Com base nas informações do texto acima, julgue os itens a seguir.

47 O prêmio máximo que um investidor do título do BANESE
CAPITALIZAÇÃO poderia receber em um sorteio é superior a
R$ 320.000,00. 

48 Considere a seguinte situação hipotética.
Paulo possui um título do BANESE CAPITALIZAÇÃO de n.º 32.867,
de mensalidade igual a R$ 100,00. No último sábado do mês passado,
o resultado da extração da loteria federal foi o seguinte: 1.º prêmio –
47.902; 2.º prêmio – 58.353; 3.º prêmio – 22.308; 4.º prêmio – 12.496;
5.º prêmio – 91.187.
Nessa situação, Paulo seria contemplado com um prêmio superior
a R$ 2.600,00.

49 Supondo uma taxa de rendimento mensal de 0,5%, um título do BANESE
CAPITALIZAÇÃO de mensalidade igual a R$ 100,00, após os 60 meses
do plano, produzirá um montante igual a 100 × (1,005)60.

50 Supondo que sejam disponibilizados 100.000 títulos do BANESE
CAPITALIZAÇÃO, numerados de 00.000 a 99.999, a chance de um
investidor que possui um único título ser contemplado em um
determinado sorteio é igual a 1%.

RASCUNHORASCUNHORASCUNHORASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A respeito das operações bancárias, julgue os itens a seguir.

51 O lucro do banco comercial, conhecido como spread
bancário, é obtido entre a diferença da remuneração que paga
às pessoas que lhe emprestam e a remuneração que cobra das
pessoas que lhe tomam os recursos. 

52 As operações bancárias passivas, conhecidas como funding,
são usadas pelo banco na busca de recursos para lastrear as
suas operações ativas.

53 Entre as operações bancárias ativas relacionadas à aplicação
dos recursos captados, incluem-se o desconto bancário, o
cheque especial, os empréstimos a pessoas físicas e a
cobrança simples. 

54 Adiantamento a depositante é uma operação passiva, na qual
o cliente utilizará recurso acima do valor do saldo de sua
conta-corrente.

55 Empréstimos tomados pelos bancos de outras instituições
financeiras, do país ou do exterior, é uma modalidade em que
o banco cria moeda para suas aplicações em operações
ativas.

Julgue os itens seguintes, acerca da classificação das receitas e
despesas de acordo com o regime de competência.

56 O regime de competência dos bancos é de 1.º de janeiro de
cada ano a 31 de dezembro do mesmo ano, coincidindo com
o ano civil.

57 As receitas (ou rendas) e as despesas (ou custos) dos bancos
deverão ser reconhecidas no regime de competência anual.

58 Quando as receitas auferidas pelo banco, em uma de suas
operações, corresponderem a ganhos em um dos semestres,
elas serão contabilizadas no respectivo semestre pelo seu
valor integral.

59 Nas operações acessórias, é facultada aos bancos a
contabilização das receitas com tarifas pelo regime de caixa.

60 O valor das despesas que não for reconhecido no regime de
competência permanecerá, no balanço respectivo, como
redutor da conta que originou as despesas, sob o título de
despesas a apropriar.

No que diz respeito à contabilização de operações bancárias e às
provisões na contabilidade bancária, julgue os itens subseqüentes.

61 No final de cada exercício contábil, o banco deverá, em
regra, criar uma provisão específica para se resguardar das
possíveis perdas por créditos não liquidados, contabilizada
como provisão para créditos de liquidação certa.

62 As operações ativas e passivas contratadas com rendas e
encargos prefixados contabilizam-se pelo valor presente.

63 As operações ativas e passivas contratadas com rendas e
encargos pós-fixados ou flutuantes contabilizam-se pelo valor
do principal, sempre a crédito das contas que as registram.

64 As operações ativas e passivas contratadas com cláusula de
reajuste cambial contabilizam-se pelo seu contravalor em

moeda nacional, principal da operação, a débito ou a crédito
das contas que as registram.

65 No cálculo de encargos de operações ativas e passivas, para
efeito do regime de competência, deve ser incluído o dia do
vencimento e excluído o dia da operação.

Acerca da contabilização de operações ativas, passivas,
acessórias e de prestação de serviços, julgue os itens que se
seguem.

66 Para fins de ajuste de operações ativas e passivas contratadas
com cláusula de variação monetária, entende-se como dia do
aniversário aquele correspondente ao dia do vencimento, em
qualquer mês, do título ou obrigação.

67 Para a elaboração do balancete ou balanço, as receitas e as
despesas devem ser computadas até o último dia do mês ou
semestre civil, independentemente de ser dia útil ou não, data
que prevalecerá no preenchimento das demonstrações
financeiras.

68 É de competência do Banco Central do Brasil (BACEN)
expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem
observadas pelas instituições financeiras.

69 O simples registro contábil constitui elemento
suficientemente comprobatório para a perfeita validade dos
atos e fatos administrativos.

70 Sendo o plano contábil um conjunto integrado de normas,
procedimentos e critérios de escrituração contábil de forma
genérica, as diretrizes nele consubstanciadas, bem como a
existência de tí tulos contábeis, pressupõem permissão para
prática de operações, independentemente de autorização do
BACEN.

O banco, hoje, é um sistema complexo. Ele age em sua matriz e
em suas diversas agências ou departamentos, procurando alcançar
maior volume de público para suas operações. A respeito de
relações interfinanceiras e interdepartamentais, julgue os itens
abaixo.

71 As contas interdepartamentais funcionam como um conjunto
de contas de compensação entre agências do mesmo banco.

72 As contas interbancárias funcionam como uma conta-corrente
entre bancos diferentes. 

73 As contas interdepartamentais, quando debitadas em uma
agência, são creditadas em outra agência do mesmo banco, o
que resulta em saldo zero, quando é feito o balanço.

74 O resultado da contabilização das contas interbancárias
redunda em direitos a receber ou em obrigações a pagar,
consoante o resultado do saldo devedor ou credor,
respectivamente, pelas diversas relações entre os bancos.

75 No encerramento do balanço, as contas interdepartamentais
são encerradas em contrapartida às contas interbancárias.

Com relação às operações bancárias e suas contabilizações,
julgue os itens que se seguem.
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76 Descontos são operações passivas, tendo por base duplicatas

e notas promissórias, transferidas por endosso para o banco,

em geral com aval de seus emitentes ou beneficiários.

77 O método utilizado pelos bancos, nas suas contabilizações,

é conhecido como método das partidas simples, que

substituiu o antigo método das partidas dobradas,

considerado ultrapassado.

78 Quando o depósito a prazo é com juros prefixados, se seu

prazo de vencimento ultrapassar um semestre, as despesas

pagas pelo banco deverão ser contabilizadas em despesas a

apropriar de depósitos e serão transferidas para despesas de

depósitos a prazo na parcela relativa a cada semestre em que

incidam.

79 Quando o depósito a prazo é com juros pós-fixados, as

despesas pagas pelo banco serão contabilizadas diretamente

na conta despesas de depósitos a prazo, no mês de seu

cálculo e crédito ao cliente.

80 Quando um banco não consegue suprir seu caixa pelas vias

normais de captação de recursos, poderá dar cobertura à sua

insuficiência de caixa por um empréstimo de liquidez, junto

aos demais bancos.

Acerca das diversas espécies de operações bancárias e suas

contabilizações e da apuração de seus resultados contábeis, julgue

os itens subseqüentes.

81 O redesconto é uma rubrica específica, operada pelo

BACEN, pela qual os bancos buscam recursos para atender

a uma linha de crédito especial. 

82 Em caso de operação de depósito à vista, feita por um cliente

X, a contabilização deverá ser feita levando-se a débito da

conta-corrente-cliente X e a crédito da conta caixa, pelo

valor do déposito.

83 Rédito é o significado do resultado, somente quando houver

aumento do capital, em um período semestral ou anual, como

conseqüência dos atos de gestão da empresa bancária.

84 A empresa banco, pela sua especificidade contábil, não

possui, em seu plano de contas, o grupo contábil do ativo

denominado resultados de exercícios futuros.

85 As contas-correntes (depósitos à vista) dos clientes têm seus

saldos contábeis credores, quando os clientes depositam no

banco, justamente porque o banco passa a ter um crédito em

seu favor como fonte de recursos.

Julgue os itens a seguir, com relação a fatos jurídicos, tutela,
curatela e capacidade jurídica.

86 Para a validade do negócio jurídico, são bastantes a
capacidade do agente e o fato de o objeto ser lícito, possível,
determinado ou determinável.

87 Cessará para os menores de 18 anos e maiores de 16 anos de
idade a incapacidade civil, quando tenham colado grau em
curso de nível superior.

88 Podem escusar-se da tutela os militares em serviço.
89 A validade da declaração de vontade, em regra, não

dependerá de forma especial.

90 A personalidade civil da pessoa começa do seu nascimento
com vida.

Quanto à abertura de conta-corrente de pessoas físicas e pessoas
jurídicas, seus aspectos, cuidados e documentos, julgue os itens
seguintes.

91 É vedada a abertura de conta em moeda estrangeira, exceto
para estrangeiros que estejam transitoriamente no país.

92 Segundo normas do BACEN, os documentos necessários e
obrigatórios para a abertura de conta de depósitos, no caso
de pessoa física, são o documento de identificação, a
inscrição no cadastro de pessoa física, o comprovante de
residência e o comprovante de renda.

93 O analfabeto poderá ser titular de conta bancária, desde que
apresente procurador, nomeado por meio de procuração
simples, com poderes específicos para abrir e movimentar a
conta em seu nome.

94 A conta-salário é um tipo especial de conta de depósito à
vista, destinada a receber salários, vencimentos,
aposentadorias, pensões e similares. Não é movimentável por
cheques, é isenta da cobrança de tarifas e está sujeita aos
regulamentos aplicáveis às demais contas de depósitos.

95 Para abrir uma conta-corrente, o jovem menor de 16 anos de
idade (menor impúbere) precisa ser assistido pelo pai ou
responsável legal. O maior de 16 anos e menor de 18 anos de
idade (menor púbere) deve ser representado pelo pai ou
responsável legal. 

Acerca da representação da pessoa física e da procuração, julgue
os itens subseqüentes.

96 Todas as pessoas são aptas a dar procuração, mediante
instrumento particular, que valerá desde que tenha a
assinatura do outorgante.

97 O mandato cessa pela morte ou interdição de uma das partes
ou pelo término do prazo ou conclusão do negócio.

98 A procuração — que poderá ser pública (em cartório) ou
particular — é o instrumento do mandato. Caso se outorgue
mandato por instrumento público, o subestabelecimento
também deverá ser feito por instrumento público.

99 O menor púbere, ou seja, o maior de 16 e menor de 18 anos
de idade não-emancipado, não pode ser mandatário.

100 Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem
poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar
interesses.
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O cheque, também conhecido como moeda escritural, não tem
curso forçado, ou seja, não é de aceitação obrigatória. É um dos
produtos bancários mais importantes, porque é produto de linha de
frente, que leva o nome da instituição financeira bancária. No que
se refere ao produto cheque, julgue os itens que se seguem.

101 O cheque, por ser uma ordem de pagamento à vista, pode ser
considerado dinheiro.

102 O cheque não admite aceite.

103 A regra geral é que o endossante do cheque garante o seu
pagamento.

104 Considere a seguinte situação hipotética.

Tício emite um cheque seu, do Banco Gama, nominativo a
Túlius, efetuando um cruzamento especial (em preto), apondo
entre os dois traços paralelos o nome do Banco Zeta. 

Nessa situação, é correto afirmar que o banco sacado deverá
ser o Banco Zeta.

105 Em um cheque, quando houver divergência entre o valor
escrito numericamente e o valor por extenso, valerá sempre
o extenso. Se houver dois valores no extenso, valerá sempre
o menor deles.

106 O cheque possui alguns requisitos formais. Na falta de
indicação especial, o lugar designado ao lado do nome do
sacado é considerado o lugar de pagamento, ou seja, como se
fosse emitido na praça.

107 O cheque tem sua prescrição no prazo de seis meses a contar
da data de emissão.

108 O cruzamento geral do cheque pode ser convertido em
cruzamento especial, mas este não pode ser convertido em
cruzamento geral.

109 A morte do sacador ou a sua incapacidade posterior à
emissão do cheque invalidam os efeitos deste.

110 A revogação do cheque, que é o mesmo que contra-ordem,
produz efeito desde o momento em que é acatado o pedido
pelo banco, dentro do prazo de apresentação.

Um cheque nominativo do Banco Alfa, agência da cidade
de nome Têmis, foi emitido pelo titular da conta, João de Sousa,
em favor de Pedro da Silva. Este último endossou em branco o
mesmo cheque e o entregou (pela simples tradição) a Antônio
Pereira. O cheque não continha o local de emissão expresso no
campo próprio (ninguém preencheu o nome da cidade de
emissão). 

Diante da situação apresentada acima, julgue os itens a seguir.

111 O credor desse cheque é João de Sousa.

112 A oposição ao pagamento, que é uma forma de sustação,
poderá ser solicitada ao Banco Alfa por João de Sousa, por
Pedro da Silva ou por Antônio Pereira, desde que seja
efetuada dentro do prazo de trinta dias.

113 O devedor desse cheque é João de Sousa.

114 O cheque está nominativo a Pedro da Silva, que, caso não o

tivesse repassado a Antônio Pereira, para ser beneficiado

com o produto do cheque, não teria outra opção a não ser

endossá-lo para receber a quantia no caixa do banco, ou seja,

o seu endosso seria imprescindível.

115 Como não consta o nome da cidade onde esse cheque foi

emitido, o seu prazo de apresentação dependerá de qual

agência do Banco Alfa, ou seja, de qual cidade, em que será

apresentado. Se for na própria praça da cidade de Têmis,

considera-se emitido na praça; se foi em outra cidade,

considera-se fora da praça.

Com a globalização e a evolução da tecnologia, aumentaram as

tentativas de fraudes contra o sistema financeiro. Os bancos têm

trabalhado incessantemente na tentativa de barrar os hackers e os

estelionatários. Diante dessa realidade, julgue os itens seguintes.

116 Nas operações de desconto bancário, alguns fraudadores, no

ímpeto de obter dinheiro facilmente, emitem duplicata que

não corresponde à mercadoria realmente vendida. Essa

espécie de fraude é conhecida como duplicata simulada.

117 Estelionato é o ato de se obter vantagem ilícita, desde que

para si, em prejuízo alheio, induzindo-se ou mantendo-se

alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro

meio fraudulento.

118 O ato de frustrar desmotivadamente o pagamento de um

cheque emitido também é considerado uma fraude no

pagamento por meio de cheque.

119  Como uma das formas de barrar as fraudes financeiras, entre

as competências do Conselho Monetário Nacional (CMN),

está a determinação de percentagem máxima dos recursos que

as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo

cliente ou grupo de empresas. 

120 O BACEN criou o Cadastro de Emitentes de Cheques sem

Fundos (CCF). Dessa forma, pode-se obstar que clientes

estelionatários continuem emitindo cheques sem fundos. Os

motivos que geram a inclusão automática do correntista no

CCF são a prática espúria, a emissão de cheque de conta

encerrada e a devolução de dois cheques sem a devida

provisão de fundos.
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As instituições financeiras bancárias estão adotando medidas

importantes para aumentar a segurança de seus bancos de dados

e aprimorar o marketing de relacionamento. Entre estas, exigem-

se dos clientes documentos de identificação pessoal, senhas,

assinaturas eletrônicas e outros cuidados. Acerca desses

mecanismos e de sua segurança, julgue os itens subseqüentes.

121 Para dar maior segurança ao sistema financeiro, o CMN criou

a Central de Risco de Crédito (CRC), gerida pelo BACEN,

com a função de facilitar a troca de informações entre as

instituições financeiras. Hoje, é obrigatória a identificação

dos clientes, com a inclusão do nome da pessoa física ou da

pessoa jurídica na CRC, toda vez que operarem com somas

iguais ou superiores a R$ 5.000,00.

122 As instituições financeiras e as demais instituições

autorizadas a funcionar pelo BACEN devem classificar as

operações de crédito em ordem crescente de risco.

123 No Brasil, foi implantado o Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB), com a função de, entre outras, dar mais
agilidade e segurança às transações bancárias. Com o SPB,
os recursos ficam disponíveis no dia da transferência, e há
redução do risco de crédito nos pagamentos, que são
irreversíveis, ou seja, não podem ser sustados ou devolvidos
por falta de fundos, como pode ocorrer com os cheques.

124 Quando a iniciativa do encerramento de conta-corrente for do
próprio cliente, para sua segurança, ele deve ser orientado a
entregar ao banco correspondência em que solicita o
encerramento de sua conta, a verificar se todos os cheques
emitidos foram compensados e a entregar ao banco os
cheques ainda em seu poder.

125 As senhas e as assinaturas eletrônicas, na medida do
possível, devem corresponder a dados pessoais referentes ao
próprio cliente ou a seus familiares, como data de
aniversário, número de telefone, parte do CPF, para não se
correr risco de esquecimento.


