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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir 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 respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos 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, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Uma crise bancária pode ser comparada a um
vendaval. Suas consequências sobre a economia das famílias e
das empresas são imprevisíveis. Os agentes econômicos
relacionam-se em suas operações de compra, venda e troca de
mercadorias e serviços de modo que cada fato econômico, seja
ele de simples circulação, de transformação ou de consumo,
corresponde à realização de ao menos uma operação de
natureza monetária junto a um intermediário financeiro, em
regra, um banco comercial que recebe um depósito, paga um
cheque, desconta um título ou antecipa a realização de um
crédito futuro. A estabilidade do sistema que intermedeia as
operações monetárias, portanto, é fundamental para a própria
segurança e estabilidade das relações entre os agentes
econômicos.
A iminência de uma crise bancária é capaz de afetar
e contaminar todo o sistema econômico, fazendo que os
titulares de ativos financeiros fujam do sistema financeiro e se
refugiem, para preservar o valor do seu patrimônio, em ativos
móveis ou imóveis e, em casos extremos, em estoques
crescentes de moeda estrangeira. Para se evitar esse tipo de
distorção, é fundamental a manutenção da credibilidade no
sistema financeiro. A experiência brasileira com o Plano Real
é singular entre os países que adotaram políticas de
estabilização monetária, uma vez que a reversão das taxas
inflacionárias não resultou na fuga de capitais líquidos do
sistema financeiro para os ativos reais.
Pode-se afirmar que a estabilidade do Sistema
Financeiro Nacional é a garantia de sucesso do Plano Real.
Não existe moeda forte sem um sistema bancário igualmente
forte. Não é por outra razão que a Lei n.º 4.595/1964, que criou
o Banco Central do Brasil (BACEN), atribuiu-lhe
simultaneamente as funções de zelar pela estabilidade da
moeda e pela liquidez e solvência do sistema financeiro.

Não há vagas
Ferreira Gullar
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Atuação do Banco Central na sua função de zelar pela
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Internet:
<www.bcb.gov.br> (com adaptações).
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Julgue os itens a seguir, em relação à estrutura linguística e à
organização das ideias do texto acima.
1
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Os sujeitos das formas verbais “recebe” (R.9), “paga” (R.9),
“desconta” (R.10) e “antecipa” (R.10) têm um mesmo referente:
“um banco comercial” (R.9).
Na linha 12, o emprego das vírgulas que separam “portanto” é
obrigatório, dada a posição ocupada por esse vocábulo no
período.
A palavra “iminência” (R.15) está empregada, no texto, com o
sentido de proximidade (no que se refere a intervalo de
tempo).
Na linha 23, seria mantida a correção gramatical do texto caso
a forma verbal “adotaram” fosse flexionada no singular, dada
a possibilidade de a concordância ser feita, no contexto,
também com o vocábulo “que”, sujeito da oração.
Conclui-se da leitura do texto que a comparação entre “crise
bancária” (R.1) e “vendaval” (R.2) embasa-se na
impossibilidade de se preverem as consequências de ambos os
fenômenos.
A ideia de reciprocidade presente em “relacionam-se” (R.4)
seria reforçada caso fosse inserida, imediatamente após essa
forma, a expressão uns com os outros.

28

O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.
O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras
— porque o poema, senhores,
está fechado: “não há vagas”
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço
O poema, senhores,
não fede
nem cheira.

Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e a aspectos linguísticos
do poema acima.
7
8
9
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O emprego do vocativo “senhores”, na terceira e na quarta
estrofes, atenua o tom irônico do poema.
A expressão “não fede/nem cheira”, na última estrofe, está
empregada em sentido denotativo.
Depreende-se da leitura do poema uma crítica ao emprego dos
vocábulos “preço” (v.1 e 2), “sonegação” (v.7), “funcionário
público” (v.12), “salário de fome” (v.14) na poesia, que deve,
sobretudo, segundo o poeta, priorizar o inusitado.
O poema associa, ironicamente, criação poética e alienação
social.
O título do poema antecipa a crítica contundente que o poeta
dirige à falta de oportunidades no mercado de trabalho
brasileiro.
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Internet: <http://economidiando.blogspot.com.br>.

Em relação ao texto apresentado acima, julgue os itens seguintes.
12

O texto constrói-se com base na sátira.

13

Para o entendimento da crítica social presente no texto, é
crucial, além da interpretação das imagens com base no
conhecimento histórico, o entendimento do sentido das
preposições empregadas no título de cada imagem.
O tema do texto pode ser sintetizado no ditado popular “aqui
se faz, aqui se paga”.

14
15

16

Em “PRESENTE PRA GREGO”, o emprego da forma
prepositiva “pra” é inadequado, dado o grau de formalidade do
texto.
O texto, cuja mensagem é transmitida essencialmente por meio
da imagem, classifica-se como não verbal.

19

O ofício é o documento adequado para a comunicação de
assunto oficial entre o presidente do BACEN e o ministro da
Fazenda.

20

As informações do remetente de um ofício podem constar tanto
no cabeçalho quanto no rodapé do documento.

Em relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias
fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (CF),
julgue os itens que se seguem.
21

O acesso à informação é um direito fundamental de todos,
devendo os órgãos e entidades públicas disponibilizar
informações de interesse coletivo ou de interesse particular do
solicitante, ressalvadas as informações que sejam
imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado ou as
que violem o direito à privacidade.

22

A criação de sindicatos depende de autorização prévia do
Estado, já que na CF é prevista a regra da liberdade sindical
condicionada.

23

Entre os princípios fundamentais da República Federativa do
Brasil inclui-se o princípio democrático, que se refere ao
exercício direto e indireto do poder pelo povo.

24

O princípio constitucional da igualdade garante a todos o
direito ao tratamento idêntico no âmbito da elaboração e da
aplicação da lei, sendo proibido qualquer tipo de tratamento
normativo diferenciado.

25

É juridicamente possível a requisição, diretamente pelo
Ministério Público, de informações bancárias de cidadãos
brasileiros, dada a inexistência de proteção constitucional
específica do sigilo bancário.

Julgue os itens de 17 a 20, que versam sobre correspondência
oficial.
17

18

No seguinte trecho de documento dirigido a ministro de
Estado, está correto o emprego do pronome de tratamento.
Encaminho a Sua Excelência esta carta aberta em
cumprimento do estabelecido no Decreto n.º 3.088/1999, que
instituiu o regime de metas para a inflação no Brasil. Como é
do conhecimento de Sua Excelência, o parágrafo único do
artigo 4.º do referido decreto reza que, em caso de
descumprimento da meta de inflação estabelecida pelo
Conselho Monetário Nacional (...)
Suponha que a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas
do BACEN pretenda solicitar a liberação de um servidor do
Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão para
participar de curso de capacitação a ser oferecido pela
instituição nos três primeiros dias do mês seguinte. Nessa
situação, basta o encaminhamento de email informal ao
referido departamento, com a utilização da conta eletrônica
institucional, para formalizar a solicitação e aguardar a
resposta, que pode ser feita, também, apenas informalmente,
por correio eletrônico.
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Em relação às normas constitucionais referentes à administração
pública, julgue o item abaixo.
26

A participação do usuário de serviço público na administração
pública pode ocorrer por meio de reclamações, do acesso a
registros administrativos e a informações sobre atos de governo
e mediante a representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo público.

CESPE/UnB – BACEN/2013
40

os diferentes departamentos interagem para produzir resultados
que, em conjunto, superam a soma dos resultados
departamentais isolados.
41

28

As decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser
fundamentadas e públicas, ressalvadas as decisões
administrativas em matéria disciplinar.

descentralizada e a eliminação de barreiras eventualmente
existentes entre o Estado e a sociedade.
42

O desrespeito ao elemento finalidade conduz ao vício
conhecido como abuso de poder.

30

O Poder Judiciário pode apreciar a validade do ato ainda que
inexista pedido expresso da pessoa interessada.

31

A autoexecutoriedade é um atributo presente em todos os atos
administrativos.

32

Define-se o requisito denominado motivação como o poder
legal conferido ao agente público para o desempenho
específico das atribuições de seu cargo.

A interdependência dos fluxos de trabalho é um exemplo de
como os departamentos de uma organização podem atuar

As disposições do Congresso Nacional sobre matéria
financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas
operações independem de sanção presidencial.

conjuntamente, ou de como as organizações públicas podem
funcionar de modo integrado, a fim de oferecer serviços
públicos de qualidade.

No que diz respeito a atos administrativos, julgue os itens seguintes.
29

A organização em rede tem sido o principal formato adotado
pelas organizações públicas, pois permite uma gestão mais

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União.
27

A sinergia da gestão de organizações públicas ocorre quando

Considerando os aspectos éticos e profissionais do comportamento
de servidores públicos, julgue os itens que se seguem.
43

A coesão, as normas e os conflitos definem as características
e a composição de equipes de trabalho nas organizações
modernas.

44

Na administração pública, deve-se preservar o respeito à
hierarquia e ao decoro, mesmo em situações de conflito
interpessoal severo.

Julgue os seguintes itens, acerca do servidor público.
33

A investidura em cargo público ocorre no ato da posse do
indivíduo.

34

Se uma pessoa que foi nomeada para determinado cargo tomar
posse desse cargo, mas não entrar em exercício dentro do
prazo legal, ela deverá ser exonerada de ofício.

45

A resolução de problemas interdepartamentais, a coordenação
entre departamentos e as iniciativas de melhoria contínua são
exemplos de como a comunicação horizontal pode contribuir
para que as organizações públicas sejam bem sucedidas.

Acerca de redes de computadores e segurança da informação,

35

Caso a aposentadoria de um servidor em débito com o erário
seja cassada, referido débito será automaticamente extinto.

julgue os itens que se seguem.

36

Um servidor poderá ser punido nas esferas administrativa, civil
e criminal, de forma cumulativa.

46

37

Servidor é toda pessoa legalmente investida em cargo público.

Entre os elementos que afetam a velocidade de acesso dos
navegadores

disponíveis

no

mercado

incluem-se

a

configuração empregada da máquina, o sistema operacional

No que se refere às organizações contemporâneas, julgue os itens
de 38 a 42.

instalado, a quantidade de aplicativos abertos simultaneamente
e a velocidade da conexão.

38

39

O grau com que os processos organizacionais são subdivididos
e agrupados em tarefas individuais nas estruturas
organizacionais caracteriza a departamentalização e a
especialização do trabalho.
As estratégias elaboradas em nível de presidência,
vice-presidência e diretorias em bancos públicos são exemplos
de estratégias funcionais que sustentam os objetivos
organizacionais de médio e de longo prazo.

47

O usuário pode acessar, seus dados armazenados na nuvem,
independentemente do sistema operacional e do hardware que
esteja usando em seu computador pessoal.

48

O antispyware, um software de segurança que detecta e se
remove adwares e spywares, diferencia-se de um antivírus
quanto à classe de programas removidos.
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Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.
I

Se o dólar subir, as exportações aumentarão ou as importações
diminuirão.
II Se as exportações aumentarem e as importações diminuírem,
a inflação aumentará.
III Se o BACEN aumentar a taxa de juros, a inflação diminuirá.
Com base apenas nessas proposições, julgue os itens a seguir.

Considerando a figura acima, que apresenta uma planilha em edição
no LibreOffice Calc, julgue os itens a seguir.
49

58

Se o BACEN aumentar a taxa de juros, então as exportações
não aumentarão ou as importações não diminuirão.

59

Se o dólar subir, então a inflação diminuirá.

60

Suponha que o aumento da taxa de juros diminua o consumo,
e o decréscimo do consumo diminua as importações. Nessa
situação, é possível que juros e exportações aumentem na
mesma época.

RASCUNHO

Para se copiar a planilha em um relatório em edição no
LibreOffice Writer ou em uma apresentação no LibreOffice
Impress, é suficiente selecioná-la, pressionar simultaneamente
as teclas § + c, clicar o local onde se deseja apresentá-la,
clicar Editar e, em seguida, clicar Colar.

50

Para ajustar a célula E3 de modo que todo o conteúdo nela
presente seja apresentado em uma única linha, é suficiente dar
duplo clique entre os títulos das colunas E e F.

51

Os arquivos criados no LibreOffice Calc não estão sujeitos à
contaminação por vírus, mais frequente em arquivos do sistema
operacional Windows.

52

Devido a sua extensão ODS, a planilha da figura poderá ser
aberta apenas em computadores que operem com sistema
operacional Linux.

53

A média da coluna Hoje da planilha pode ser calculada
usando-se a seguinte fórmula: =MÉDIA(D4;D7).

A numeração das notas de papel-moeda de determinado país é
constituída por duas das 26 letras do alfabeto da língua portuguesa,
com ou sem repetição, seguidas de um numeral com 9 algarismos
arábicos, de 0 a 9, com ou sem repetição. Julgue os próximos itens,
relativos a esse sistema de numeração.
54

Considere que, até o ano 2000, as notas de papel-moeda desse
país fossem retangulares e medissem 14 cm × 6,5 cm e que,
a partir de 2001, essas notas tivessem passado a medir
12,8 cm × 6,5 cm, mas tivessem mantido a forma retangular.
Nesse caso, com o papel-moeda gasto para se fabricar 10 notas
de acordo com as medidas adotadas antes de 2000 é possível
fabricar 11 notas conforme as medidas determinadas após
2001.

55

Existem mais de 700 formas diferentes de se escolher as duas
letras que iniciarão a numeração de uma nota.

56

Considere o conjunto das notas numeradas da forma
#A12345678&, em que # representa uma letra do alfabeto e &,
um algarismo. Nessa situação, retirando-se, aleatoriamente,
uma nota desse conjunto, a probabilidade de # ser uma vogal
e de & ser um algarismo menor que 4 é inferior a 1/10.

57

Considere que o valor de determinada nota desse país seja
equivalente a R$ 2,00. Nesse caso, o valor de todas essas notas
em que a numeração contém pelo menos uma vogal é superior
a 4 trilhões de reais.
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