
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. – BANESE
Processo Seletivo Público – Aplicação: 7/4/2002

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO I

INSTRUÇÕES

1 Este caderno é constituído da Prova Objetiva e da Prova Discursiva, composta de textos
motivadores, um tema a respeito do qual o candidato deverá dissertar e duas páginas para
rascunho (de uso opcional).

2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao
fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.

3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial
definitivo acarretará a perda de 0,20 ponto, conforme consta no Edital n.o 1/2002 – BANESE,
de 4/2/2002.

4 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras
ou qualquer outro material.

5 Durante as provas, o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros
candidatos.

6 A duração das provas é de cinco horas, já incluído o tempo destinado à identificação — que
será feita no decorrer das provas —, ao preenchimento da Folha de Respostas e à transcrição
do texto definitivo da Prova Discursiva para a respectiva folha, nos locais apropriados.

7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na
Folha de Rascunho, na Folha de Respostas ou na Folha de Texto Definitivo poderá implicar
a anulação das provas do candidato.

AGENDA

I 8/4/2002 – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva, na Internet — no
endereço http://www.cespe.unb.br — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.

II 9 e 10/4/2002 – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova
objetiva exclusivamente no Colégio Estadual Atheneu Sergipense – Largo Graccho Cardoso,
s/n.o – São José – Aracaju – SE, no horário das 9 h às 16 h.

III 30/4/2002 – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário
Oficial do Estado de Sergipe e nos locais mencionados no item I, do resultado final da prova
objetiva e do resultado provisório da prova discursiva.

Observações:

• Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no item 9 DOS
RECURSOS do Edital n.o 1/2002 – BANESE, de 4/2/2002.

• Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
• É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.
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BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. – BANESE

Processo Seletivo Público – Aplicação: 7/4/2002

CARGO: TÉCNICO BANCÁRIO I 

PROVA OBJETIVA

• Nas questões de 1 a 30, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens CERTOS na coluna C; itens ERRADOS
na coluna E. Na Folha de Respostas, a indicação do campo SR servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece
a resposta correta; portanto, a sua marcação não implicará apenação ao candidato. Use a Folha de Rascunho para as devidas
marcações e, posteriormente, a Folha de Respostas. 

• Nas questões de 1 a 4, 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 e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

QUESTÃO 1

A figura acima mostra uma janela do Word 97, na qual aparece

parte de um texto que está sendo editado por um usuário. Com

relação a essa figura e ao Word 97, julgue os itens a seguir.

Ø Para aplicar negrito a todo o parágrafo iniciado em “A visita

de Estácio”, será suficiente selecionar qualquer palavra desse

parágrafo e, em seguida, clicar em .

Ù Caso o usuário tenha copiado o parágrafo iniciado em

“A visita de Estácio” para a área de transferência, por meio

do botão , ao clicar no menu  e, em seguida, em

Colar, o parágrafo será colado no ponto de inserção.

Ú Para que o Word verifique automaticamente se o documento

possui erros ortográficos, é suficiente clicar em .

Û Caso o usuário aplique três cliques rápidos e sucessivos entre

as letras “n” e “h” da palavra “nenhum”, todo o parágrafo

que contém essa palavra será selecionado.

Ü Caso o usuário clique no menu , aparecerá uma lista

de opções, entre as quais, a opção Números de Páginas, que

permite inserir números de páginas.

QUESTÃO 2

A figura acima ilustra uma janela de um aplicativo do
Windows 98. Acerca dessa figura e do Windows 98, julgue os
itens abaixo.

Ø Certamente a janela mostrada na figura é do Windows
Explorer. 

Ù Ao clicar sobre a barra de rolagem , é
possível visualizar todos os 18 objetos do diretório

.

Ú Ao clicar em , no canto superior direito da janela, a janela
será restaurada ao seu tamanho original, pois ela estava
maximizada quando a figura foi obtida.

Û É possível modificar a data e a hora —  —
referentes ao diretório  simplesmente clicando em

 e, na janela que será aberta em decorrência
dessa ação, inserir a data e a hora desejadas.

Ü Ao aplicar um clique duplo em , será aberta
a janela Configuração da impressora do Windows 98.

QUESTÃO 3

Acerca da Internet e de conceitos a ela relacionados, julgue os
itens subseqüentes.

Ø Para o acesso à Internet, por meio de uma rede dial-up, é
necessário que o computador tenha instalado uma placa de
fax/modem.

Ù Para que um usuário da Internet possa receber um e-mail, é
necessário que o seu computador tenha instalado o Netscape
Navigator.

Ú Um browser permite que informações da Internet sejam
obtidas em processos de download a partir de um
determinado site.

Û HTML é uma linguagem de programação que permite
desenvolver páginas Web a serem acessadas por internautas
por meio de recursos de hyperlink.

Ü Todo computador pertencente à Internet é denominado
provedor de acesso, pois pode ser utilizado para que
informações trafeguem pela rede mundial de computadores,
que interliga os mais distantes pontos no globo terrestre.
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QUESTÃO 4

Na figura acima, observa-se uma planilha do Excel 2000, que está
sendo utilizada para o cálculo dos valores a prazo de cinco tipos de
computadores. Acerca dessa figura e com relação ao Excel 2000, julgue
os itens a seguir.

Ø Para criar uma nova janela com três planilhas —  a

—, sem nenhum conteúdo, é suficiente clicar na opção
Nova pasta de trabalho, no menu .

Ù Para obter o valor total dos conteúdos das células de B3 a B7, é
suficiente adotar o seguinte procedimento: clicar em B3; mantendo

a tecla � pressionada, clicar na célula B7; liberar a tecla �;

clicar em  .

Ú Caso se selecione as células de A3 a B7 e se clique em , os
conteúdos das células B6 e B7 serão permutados.

Û Para obter o valor mostrado na célula C3, é suficiente clicar nessa

célula, digitar =B3*1,5/100 e, finalmente, clicar �.
Ü Para obter os valores mostrados nas células de D3 a D7, é suficiente

realizar as seguintes ações: clicar na célula D3; digitar = B3+C3 e
arrastar o canto inferior direito da célula D3 até a célula D7.

QUESTÃO 5

Um fabricante de inseticida doméstico produz x litros de seu produto
ao custo de C(x) reais. O gráfico abaixo representa o custo de produção
em função da quantidade de litros produzida.

Com base nessa situação, julgue os itens seguintes.

Ø O custo de produção de 12 litros de inseticida é maior que R$ 8,00.
Ù O custo fixo de produção é igual a R$ 4,00.
Ú O custo médio para a produção de 30 litros de inseticida é inferior

a R$ 0,60 por litro.
Û Se vender a R$ 0,50 o litro de seu produto, o fabricante terá lucro

acima de R$ 1,00 na produção e venda de 26 litros.
Ü Por ser a função custo crescente, independentemente do preço de

venda do litro do produto, é mais vantajoso para o fabricante
produzir 20 litros em vez de 30 litros.

QUESTÃO 6

Em Economia, a demanda por x unidades de um produto
ao preço unitário de p unidades monetárias (u.m.) é dada
por uma equação envolvendo essas variáveis, chamada
equação de demanda. Também a oferta de x unidades de
um produto ao preço unitário de p u.m. é dada por uma
equação, chamada equação de oferta.  Considerando que
as equações de oferta e de demanda de um certo produto
são dadas por p ! 2x = 1 e 2p + x = 12, respectivamente,
julgue os itens subseqüentes.

Ø A quantidade demandada deverá ser menor que
12 unidades, se o preço unitário for maior ou igual a
1 u.m. 

Ù Se nenhuma quantidade do produto for oferecida,
então o preço por unidade deverá ser maior que 2
u.m.

Ú O preço do produto tende a subir, se a demanda
aumentar de 6 para 10 unidades.

Û O preço de equilíbrio, isto é, quando a oferta e a
demanda coincidem, ocorre quando apenas duas
unidades são disponíveis.

Ü O gráfico abaixo pode representar corretamente as
equações de oferta e demanda consideradas.

RASCUNHO
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QUESTÃO 7

Um indivíduo desconta uma promissória de valor de face igual a
R$ 900,00, com vencimento daqui a 60 dias, em um banco cuja taxa de
desconto simples é de 10% ao mês. Com base nessas informações,
julgue os itens abaixo.

Ø O valor recebido pelo indivíduo é maior que R$ 730,00.
Ù A dívida cresce a uma taxa mensal de juros compostos superior

a 10%.
Ú O valor descontado é maior que 20% do valor recebido.
Û Se a promissória tivesse vencimento em 30 dias, a taxa de juros

compostos de crescimento da dívida seria menor que 10%.
Ü Se o valor recebido pelo indivíduo ao descontar a promissória fosse

igual à metade de seu valor de face, mantida a taxa de desconto
simples de 10% ao mês, isso significaria que o vencimento da
promissória seria daqui a 5 meses.

QUESTÃO 8

SISBG – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO GAMA
1.o/3/2002 – AUTO-ATENDIMENTO – 12.00.00

EXTRATO CONTA-CORRENTE P/SIMPLES CONFERÊNCIA
AGÊNCIA: xxxx-x CONTA: xxx xxx-x
CLIENTE: xxxx yyyy zzzz

DATA Histórico Documento Valor

31/01 SALDO ANT. 500,00C
05/02 PROVENTOS  000000 800,00C
10/02 CH. COMPE  123456 150,00D
12/02 CH. COMPE  123457 200,00D
15/02 CPMF     1,33D
18/02 TELEFONE  111111   83,67D
20/02 SAQ. CARTAO  222222 600,00D
22/02 CPMF    2,59D
25/02 PAG. TITULO  333333 362,41D
27/02 COMPRA-DBT  444444 300,00D
28/02 TRF ONLINE  555555 500,00C
01/03 SALDO 100,00C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL 1.200,00C

SALDO DISPONÍVEL 1.300,00C
JUROS
IOF*

TAXA CHEQUE ESPECIAL 7,50% AM  153,41%  AA
VENCIMENTO 28/03/2002

*A taxa de IOF é de 0,0041% ao dia, e sua base de cálculo é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês.

Com base no extrato bancário reproduzido acima e sabendo que a
contribuição provisória sobre movitações financeiras (CPMF) incide
semanalmente sobre o total de débitos ocorridos na conta-corrente à
alíquota de 0,38%, julgue os itens a seguir.

Ø No período de 31/1 a 10/2, o saldo médio diário do correntista foi
de R$ 650,00.

Ù O valor da CPMF debitada no dia 1.º/3 foi maior que R$ 2,00.
Ú O valor do IOF pago ficou abaixo de R$ 0,10.
Û O valor dos juros pagos em 1.º/3 pela utilização do cheque especial

foi menor que R$ 1,00.
Ü O saldo médio devedor mensal no período considerado no extrato

foi maior que R$ 250,00.

QUESTÃO 9

Considere um título de valor nominal igual a
R$ 1.000,00, cujo vencimento ocorrerá daqui a 12 meses.
Se a taxa de juros simples, no mercado é de 150% a.a.,
julgue os itens seguintes, no contexto de juros simples.

Ø A taxa mensal de juros simples equivalente à taxa
anual dada é 12,5% a.m.

Ù Daqui a 6 meses, o título valerá mais de R$ 600,00.
Ú Dois meses antes do vencimento, o título valerá

menos de R$ 800,00.
Û O valor atual do título é maior que R$ 500,00.
Ü O valor atual do título no sistema de capitalização

composta anual à taxa de 150% a.a. seria o mesmo do
obtido no regime de juros simples.

RASCUNHO
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QUESTÃO 10

Na contabilidade bancária, consoante as normas do Banco
Central do Brasil (BACEN) na classificação das operações de
crédito, pelos diversos títulos contábeis, deve-se ter em conta a
aplicação dada aos recursos, por tipo ou modalidade de
operação, e a atividade predominante do tomador do crédito.
Acerca da contabilização dessas operações, julgue os itens a
seguir.

Ø Os adiantamentos a depositantes devem ser classificados
como financiamentos.

Ù A operação de crédito para capital de giro deve ser
classificada como empréstimos.

Ú A operação de crédito para aquisição de máquinas e
financiamentos deve ser classificada como empréstimos.

Û As operações de desconto de notas promissórias rurais,
duplicatas rurais e títulos assemelhados devem ser
registradas nos títulos e subtítulos adequados do
desdobramento do subgrupo financiamentos rurais e
agroindustriais.

Ü Mediante a utilização de subtítulos de uso interno ou de
sistema computadorizado paralelo, as aplicações em
operações de crédito devem ser segregadas segundo a
atividade predominante do tomador do crédito, de forma que
permita o preenchimento dos documentos da estatística
econômico-financeira previstos em normativos do BACEN.

QUESTÃO 11

Na contabilidade bancária brasileira, consoante as normas
vigentes, são receitas operacionais os(as)

Ø rendas de adiantamentos a depositantes.
Ù lucros na alienação de participações societárias.
Ú rendas de aluguéis.
Û rendas de financiamentos de moedas estrangeiras.
Ü rendas de refinanciamentos de operações com o governo

federal.

QUESTÃO 12

Na contabilidade bancária brasileira, considerando as normas
vigentes, são contas de relações interfinanceiras os(as)

Ø recursos em trânsito de terceiros.
Ù ordens de pagamento.
Ú pagamentos em trânsito de sociedades ligadas.
Û concessionários de serviços públicos.
Ü cheques e documentos a liquidar.

QUESTÃO 13

Na contabilidade bancária brasileira, as contas de despesas de
provisões operacionais têm por função registrar os encargos
necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras
do ativo, que constituam despesa efetiva da instituição no
período. Essas contas incluem

Ø os repasses interfinanceiros.
Ù a desvalorização de títulos vinculados a negociação e

intermediação de valores.
Ú as perdas na venda de valor residual.
Û a desvalorização de títulos vinculados a operações

compromissadas.
Ü as provisões para arrendamento mercantil.

QUESTÃO 14

Julgue os itens seguintes, referentes às normas vigentes na
contabilidade bancária brasileira.

Ø As despesas financeiras de obrigações por empréstimos
devem seguir o regime de caixa.

Ù A conta de rendas a apropriar de títulos descontados deve
apresentar saldo credor, para retratar a parcela de receita
futura a ser apropriada e, simultaneamente, com o fito de
ajustar o ativo correlato ao seu valor presente.

Ú O aumento de capital social pela emissão de novas ações
com a integralização em dinheiro deve ser registrado a
crédito das disponibilidades e a débito da conta do
patrimônio líquido que representa o capital social.

Û As ações em tesouraria devem apresentar saldo devedor.
Ü A conta depósitos a vista pertence ao ativo circulante.

QUESTÃO 15

O cheque é um dos documentos bancários mais populares no
Brasil. Um indicador econômico comumente utilizado é o
percentual de cheques devolvidos. O entendimento das razões da
devolução de um cheque é relevante para o profissional que atua
na área, sendo classificado por norma do BACEN, que identifica
mediante codificação numérica os motivos da devolução. A
respeito desse tema, julgue os itens subseqüentes.

Ø O cheque devolvido por insuficiência de fundos, na
primeira apresentação receberá o código 21; se
reapresentado e novamente devolvido pela mesma razão,
receberá o código 22.

Ù O cheque cuja assinatura o banco entender divergente da do
correntista dele emissor será devolvido e receberá o
código 12.

Ú O cheque devolvido, por erro formal de preenchimento, na
primeira apresentação receberá o código 31; se
reapresentado e novamente devolvido pela mesma razão,
receberá o código 41.

Û O cheque devolvido em função de contra-ordem receberá o
código 21, nos casos usuais, e o código 28, se a
contra-ordem for motivada por furto ou roubo.

Ü O cheque cuja conta-corrente já estiver encerrada será
devolvido e receberá o código 16.

QUESTÃO 16

Para exercer pessoalmente os atos da vida civil, é absolutamente
incapaz o(a)

Ø menor de 17 anos de idade que curse o 1.º ano de curso
superior.

Ù pessoa de 23 anos de idade, surda-muda, que não consegue
exprimir a sua vontade.

Ú pessoa ausente, assim declarada por ato de magistrado.
Û pessoa de 16 anos de idade que seja casada. 
Ü pessoa de 19 anos de idade, no exercício de emprego público

efetivo.
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QUESTÃO 17

Com relação à obediência às normas vigentes relativas à
abertura de contas bancárias, julgue a correção das situações
descritas nos itens que se seguem.

Ø Uma pessoa física abriu uma conta-corrente, como pessoa
física, apresentando como documentos a carteira de
identidade, o documento de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física e o comprovante de residência.

Ù Uma pessoa física, com 15 anos de idade, abriu conta
bancária representada por seu irmão de 17 anos de idade, já
emancipado. 

Ú Uma sociedade por cotas abriu uma conta-corrente, como
pessoa jurídica, apresentando como documentos seu
documento de constituição, documento que qualificava e
autorizava os representantes, mandatários ou prepostos a
movimentar a conta, a inscrição no Cadastro Geral dos
Contribuintes (CGC) e o alvará de funcionamento. 

Û Uma pessoa física, analfabeta, abriu conta bancária em seu
nome, assinando o formulário adequado com a impressão
digital de seu polegar direito.

Ü Arnaldo Ronaldo abriu conta de depósito a prazo, pois
necessita que o dinheiro fique à sua disposição para ser
sacado a qualquer momento. 

QUESTÃO 18

Considerando a obediência às normas referentes a cheques
vigentes no Brasil, julgue as situações apresentadas nos itens
abaixo.

Ø Uma loja de departamentos pode recusar-se a receber
pagamentos em cheques.

Ù O portador de um cheque pode anular o cruzamento especial
efetuado pelo emissor junto ao banco sacado, se o valor for
inferior a R$ 500,00.

Ú O cheque preenchido com caneta de tinta de cor vermelha
pode ser recusado pelo banco, embora esse fato não seja
usual.

Û Se um cheque apresentar o valor numérico diferente do valor
por extenso, o banco deverá devolver o cheque.

Ü Se um cheque for apresentado antes do dia nele indicado, ele
não pode ser pago pelo banco.

QUESTÃO 19

Com referência à norma sobre tutela e curatela vigente, julgue
os itens seguintes.

Ø O direito de nomear curador compete ao pai, à mãe, ao avô
paterno e ao materno. Cada uma dessas pessoas o exercerá
no caso de falta ou incapacidade das que lhes antecederem
na ordem aqui estabelecida. A nomeação deve constar de
testamento ou de qualquer outro documento autêntico. 

Ù Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a
exerçam, os que não tiverem a livre administração de seus
bens, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato
ou falsidade, tenham ou não cumprido a pena, e os que
exercem função pública incompatível com a boa
administração da tutela.

Ú Possuindo autorização judicial específica, o tutor pode
constituir-se cessionário de crédito, ou direito, contra o
tutelado. 

Û Estão sujeitos à tutela os loucos de todos os gêneros, os
surdos-mudos sem educação que os habilite a enunciar
precisamente a sua vontade e os pródigos.

Ü O cônjuge, não separado judicialmente, é, de direito, curador
do outro, quando interdito, situação em que não será
obrigado a apresentar os balanços anuais, nem a fazer
inventário, se o regime do casamento for o da comunhão, ou
se os bens do incapaz se acharem descritos em instrumento
público, qualquer que seja o regime do casamento.

Texto I – questões 20 e 21

A visão tradicional de que o turismo é uma atividade1

a ser empreendida na ausência de outras alternativas
econômicas, como uma espécie de prêmio de consolação às
regiões mais exóticas do planeta, não poderia estar mais4

distante da realidade. Em um país como o Brasil, o turismo
constitui um dos segmentos essenciais de uma estratégia
bem-sucedida de desenvolvimento. O turismo bem planejado7

pode produzir diversos efeitos positivos sobre a economia.
Em primeiro lugar, pelo potencial de criação de empregos e
renda, o que é particularmente importante para as regiões10

mais pobres do país. Em segundo lugar, pelo benefício ao
balanço de pagamentos, ao gerar ingresso de divisas trazidas
pelos turistas estrangeiros e, sobretudo, investimento13

externo, principalmente no setor de construção na área de
hotéis e parques temáticos e na infra-estrutura de recepção.
Além disso, o turismo é um segmento no qual o esforço de16

substituição de importações pode ser muito eficaz. O turismo
doméstico poderia crescer rapidamente nos próximos anos,
desde que houvesse investimento em infra-estrutura e19

capacitação de mão-de-obra.

Gesner Oliveira. Turismo e desenvolvimento. In: Folha de S. Paulo.

“Opinião Econômica”, 23/2/2002, B2 (com adaptações).

QUESTÃO 20

De acordo com o que se infere do texto I, julgue os itens abaixo.

Ø Apenas as regiões mais exóticas é que devem explorar o
turismo, já que não têm alternativas econômicas.

Ù É inadequada a atividade turística nas regiões pobres do
Brasil, pois não há circulação de riqueza. 

Ú O sucesso da atividade turística é independente do
desenvolvimento no setor de construção, pois focaliza uma
população flutuante.

Û Desde que seja bem planejado, os efeitos do turismo podem
ser significativos economicamente.

Ü O turismo está relacionado ao ingresso de divisas e ao
incremento dos investimentos de capitais estrangeiros no
país.

QUESTÃO 21

Em relação ao texto I e às estruturas que o constituem, julgue os
itens a seguir.

Ø Os efeitos econômicos positivos do turismo refletem-se na
criação de emprego e renda, na balança de pagamentos e no
esforço pela substituição de importações.

Ù O trecho “não poderia estar mais distante da realidade”
(R.4-5) pode ser substituído por está o mais distante
possível da realidade, sem prejuízo para o sentido do texto.

Ú A expressão “Além disso” (R.15-16) acrescenta um dado
negativo aos dois aspectos positivos introduzidos por “Em
primeiro lugar” (R.9) e “Em segundo lugar” (R.11).

Û A locução “desde que” (R.19) estabelece uma relação
sintática referente à idéia de tempo.

Ü O modo verbal da forma “houvesse” (R.19) indica ação já
decorrida.
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QUESTÃO 22

Quanto à correção gramatical, julgue os itens seguintes.

Ø A mudança do regime cambial, aliada à políticas
modernizantes no setor, melhorou o saldo da conta viagens
internacionais do balanço de pagamentos. 

Ù O déficit superior a US$ 4 bilhões em 1998 foi reduzido para
US$ 1,5 bilhões em 2001. 

Ú Essa conta não reflete de forma precisa a contribuição do
setor para o resultado externo, pois os montantes incluem o
saldo de gastos com cartões de crédito.

Û Freqüentemente esses gastos não estão associados as
viagens, como é o caso das compras por meio de catálogos
ou aquisições de livros pela Internet. 

Ü Além disso, tais montantes não contém o saldo com o
câmbio manual efetuado pelo turista e, mais importante, não
incorporam o ingresso de capitais de longo prazo associado
com o segmento.

Itens adaptados de Gesner Oliveira. Turismo e desenvolvimento. In:
Folha de S. Paulo. “Opinião Econômica”, 23/2/2002, B2.

QUESTÃO 23

Considerando a correção gramatical e a grafia das palavras,
julgue os itens que se seguem.

Ø O turismo constitue um espaço previlegiado de propaganda
do país e de seus produtos, fortalecendo àquilo que é
genericamente chamado de “Marca Brasil”. 

Ù De frutas a aviões, o Brasil tem um enorme potencial de
expansão de suas vendas externas, que pode ser multiplicado
pela maior exposição do país no exterior.

Ú Ressalte-se que a agregação de valor no comércio
internacional, assim como no plano doméstico, está
deslocando-se cada vez mais para a esfera do consumo e da
distribuição — para o que o desenvolvimento da marca é
essencial.

Û Apesar de todas essas vantagens e de uma melhora de
desempenho nos últimos anos, o turismo ainda não recebeu
a devida atenção no Brasil. 

Ü Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o
Brasil foi o principal destino em 5,3 milhões de chegadas,
contra 20,6 milhões do México, 48,2 milhões da Espanha e
75,5 milhões da França.

Idem, ibidem (com adaptações).

QUESTÃO 24

Conforme assinalado pelo presidente da
EMBRATUR, o potencial de benefício sobre as contas
externas é ainda maior quando se leva em conta que a
Organização Mundial do Comércio (OMC) não coíbe
políticas públicas de estímulo ao turismo.

Gesner Oliveira. Turismo e desenvolvimento. In: Folha de S. Paulo.
“Opinião Econômica”, 23/2/2002, B2 (com adaptações).

A respeito do fragmento acima, julgue se os itens reescritos
estão gramaticalmente corretos e se preservam a informação
original.

Ø De acordo com o que foi assinalado pelo presidente da
EMBRATUR, o potencial de benefício sobre as contas
externas é ainda maior quando se considera que a OMC não
restringe políticas públicas de estímulo ao turismo. 

Ù O presidente da EMBRATUR afirmou que o potencial de
benefício sobre as contas externas é ainda maior caso se leve
em consideração que a OMC não desaconselha políticas
públicas de estímulo ao turismo. 

Ú Conforme o presidente da EMBRATUR acentuou, a
possibilidade de benefício sobre as contas externas é ainda
maior se for levado em consideração que a OMC não
fomenta políticas públicas de estímulo ao turismo. 

Û A possibilidade potencial de benefício sobre as contas
externas é ainda maior, segundo o presidente da
EMBRATUR, levando-se em conta que a OMC não impede
políticas públicas de estímulo ao turismo. 

Ü A margem possível de benefício sobre as contas externas é
ainda maior quando se leva em conta que a OMC não
favorece políticas públicas de estímulo ao turismo, conforme
discordou o presidente da EMBRATUR.

QUESTÃO 25

Mais do que outros, o setor bancário aprendeu a1

atravessar os ciclos econômicos de euforia e depressão. E o
último ano não foi uma exceção. Diante da agonia da vizinha
Argentina e de um modesto crescimento (o Produto Interno4

Bruto brasileiro cresceu apenas 1,5%, em contraponto a uma
taxa de 4,4% em 2000), os grandes bancos nacionais
registraram receitas recordes, graças a uma combinação de7

largas margens de lucro bruto e uma eficiente proteção de
dólares.

Thierry Ogier. In: Internet: <http://www.uol.com.br>. Acesso em 6/3/2002.

Quanto às estruturas do fragmento de texto acima, julgue os
itens a seguir.

Ø Eliminando-se o “do” em “Mais do que” (R.1), o período
passa a desrespeitar as exigências da norma culta.

Ù Após “outros” (R.1), subentende-se a palavra setores.
Ú Ao se substituir “Diante” (R.3) por Apesar, o período

permanece gramaticalmente correto.
Û Caso seja acrescentado, após a palavra “exceção” (R.3), o

segmento a esse fenômeno, o período torna-se incoerente.
Ü Nas linhas 4 e 6, os parênteses podem ser substituídos por

travessões, sem prejuízo para a correção gramatical do
período.

QUESTÃO 26

Cansados de estar entre os principais alvos dos1

manifestantes, os bancos que operam na Argentina pediram
uma trégua. As instituições financeiras têm sido acusadas de
serem culpadas pela situação em que se encontra a economia4

do país. A imagem dos bancos, especialmente os
estrangeiros, não poderia ser pior. As entidades são
responsabilizadas pela população — e também pelos7

políticos — pela necessidade de o governo ter imposto o
bloqueio e a “pesificação” forçada dos depósitos.

“Cansados de ‘apanhar’, bancos pedem trégua”. In: Folha de

S. Paulo, 23/2/2002, “Folha Dinheiro”, B1 (com adaptações).

Considerando o fragmento de texto acima, julgue os itens a
seguir.

Ø As expressões e idéias referentes a “bancos” (R.2 e 5) e a
“instituições financeiras” (R.3) concedem ao texto um caráter
personificador de tais entidades empresariais.

Ù Em “se encontra” (R.4), o “se” indica indeterminação do
sujeito.

Ú A palavra “pesificação” (R.9) é um neologismo criado a
partir de peso, moeda introduzida recentemente na Argentina
para substituir o dólar.

Û Nas linhas de 6 a 8, pode-se substituir “As entidades são
responsabilizadas pela população — e também pelos
políticos — pela necessidade” por A população e também
os políticos responsabilizam as entidades pela
necessidade.

Ü A “situação em que se encontra a economia” da Argentina,
mencionada no texto, é conseqüência dos atentados
terroristas de 11 de setembro de 2001 ao World Trade

Center, nos Estados Unidos da América, demonstrando
claramente os reflexos da economia globalizada.
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QUESTÃO 27

A Associação dos Bancos da Argentina (ABA), que1

reúne mais de 40 entidades, publicou um anúncio de página
inteira nos principais jornais do país para pedir compreensão
e demonstrar sua preocupação com os ataques que os bancos4

têm sofrido. “O desrespeito aos funcionários, a destruição de
instalações bancárias e a difamação de seus diretores não
solucionarão a crise. Pelo contrário, ela será agravada,7

gerando uma lamentável imagem internacional que nos
empurrará ao isolamento”, afirma o anúncio da ABA
publicado nos jornais. As entidades bancárias foram vítimas10

de “panelaços” — com a invasão de algumas agências —,
pichações e mesmo depredação de algumas vidraças.
“Ladrões, devolvam nossos dólares” é a inscrição mais13

comum na fachada das agências bancárias de Buenos Aires
atualmente.

Idem, ibidem (com adaptações).

Considerando o texto acima e as estruturas que o constituem,
julguem os itens subseqüentes.

Ø A expressão “que reúne mais de 40 entidades” (R.1-2) está
entre vírgulas pela sua natureza explicativa.

Ù Ao se substituir “que” (R.1) por os quais, o período
permanece gramaticalmente correto.

Ú Se houvesse uma vírgula após “internacional” (R.8), a oração
subseqüente teria natureza restritiva.

Û A expressão “panelaços” (R.11) significa manifestações
coletivas ruidosas de protesto de natureza política ou social,
em que se percutem utensílios de metal. Tais manifestações
ocorreram muitas vezes na Argentina neste ano.

Ü A palavra “pichações” (R.12), embora grafada com “ch”, é
derivada de pixe.

QUESTÃO 28

Pode-se dizer que o atual processo eleitoral brasileiro foi
antecipado. Faltando meses para a realização das convenções
partidárias, responsáveis formais pela escolha dos candidatos
que concorrerão às eleições em outubro de 2002, nomes já são
conhecidos, acordos vão sendo celebrados e propaganda —
ainda que tangenciando a legislação — já está sendo veiculada
no rádio e na televisão. A propósito desse quadro ainda bastante
confuso e não definido, julgue os itens que se seguem.

Ø O Partido Popular Socialista (PPS) caminha com a
candidatura presidencial de Ciro Gomes, ex-governador do
Ceará e ex-ministro da Fazenda, procurando formar uma
“aliança trabalhista” em torno de seu nome, envolvendo o
Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB).

Ù O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) vai para
a convenção com o nome de José Serra, até recentemente
ministro da Saúde, aproximando-se cada vez mais do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), de onde
deverá sair o nome do candidato a vice-presidente.

Ú O lançamento da governadora maranhense Roseana Sarney
como pré-candidata do Partido da Frente Liberal (PFL) à
presidência da República, que obteve inicialmente bons
índices de intenção de votos, acabou por gerar uma crise
política que culminou no afastamento de ministros pefelistas
dos cargos que ocupavam na administração federal.

Û No Partido dos Trabalhadores (PT), uma prévia entre seus
filiados trouxe grande novidade ao optar pela candidatura
presidencial do senador Eduardo Suplicy, encerrando, ao que
tudo indica, a unanimidade partidária em torno de seu
tradicional candidato, Luis Inácio Lula da Silva.

Ü Depois de muito esforço, o governador mineiro Itamar
Franco concretizou seu sonho de ver o PMDB sem
candidatura própria à presidência da República e apoiando
integralmente o governo Fernando Henrique Cardoso, seu
antigo ministro.

QUESTÃO 29

Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico,
liberados pelo IBGE, mostram que o Brasil entrou no século
XXI apresentando padrões sanitários de alto risco para a
população. Nada menos que 67% dos domicílios brasileiros
não têm esgoto e 36% carecem de acesso a água encanada.
Quase 80% dos detritos domésticos e industriais produzidos
no país são despejados sem qualquer tratamento nos rios, nas
lagoas e no mar.

Jornal do Brasil, 28/3/2002, capa.

A partir do texto acima, julgue os itens seguintes.

Ø Os dados apresentados pelo IBGE podem ser explicados pelo
fato de o Brasil ainda ser um país essencialmente rural.

Ù O despejo de detritos não-tratados, como aponta o texto,
contamina mananciais, o que amplia as estatísticas de
doenças como cólera, esquistossomose e diarréia.

Ú Sabe-se que a falta de saneamento também explica-se pelo
fator econômico: seus custos elevados tornam muito mais
barato investir no tratamento da saúde da população.

Û O desperdício é uma das razões do baixo índice de acesso a
água encanada, visível em tubulações deterioradas, nos
vazamentos e infiltrações, em redes antigas e nas ligações
clandestinas.

Ü Pessoas expostas a água contaminada estão sujeitas a varias
doenças evitáveis, como infecções gastro-intestinais e
hepatite.

QUESTÃO 30

A complexa e difícil realidade do Oriente Médio amplia o nível
de tensão mundial, gera novos focos de atrito e põe em risco a
precária paz na qual se vive hoje. Velhos problemas
permanecem sem solução, ao tempo em que ódios históricos e
intolerâncias as mais diversas teimam em continuar existindo.
Relativamente ao cenário atual dessa região, julgue os itens
seguintes.

Ø O atual governo israelense, liderado pela moderação
pacifista de Ariel Sharon, esforça-se por não responder aos
ataques terroristas de grupos radicais palestinos.

Ù Sob a liderança de George W. Bush, os Estados Unidos da
América (EUA) ofereceram um consistente plano de paz
para a região, fundamentado na tese de que a criação do
Estado de Israel foi um equívoco que precisa ser sanado.

Ú Recentemente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas
aprovou resolução que reitera a imperiosa necessidade de
que o Estado da Palestina seja efetivamente implantado.

Û Tradicionalmente ligado a Israel, o governo brasileiro não
apóia a criação de um estado palestino, por temer a
eternização da guerra na região.

Ü Desde que o petróleo deixou de ser estratégico para a
economia contemporânea, a partir do anos 1970, as grandes
potências mundiais afastaram-se do Oriente Médio, o que
contribuiu para o acirramento das tensões na área.
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PROVA DISCURSIVA

Na prova a seguir, que vale quatro pontos, faça o que se pede, usando as páginas para rascunho do presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, nos locais apropriados, pois não será

avaliado texto escrito em local indevido. Utilize, no mínimo, trinta e, no máximo, sessenta linhas. Qualquer prova com extensão
aquém da mínima de trinta linhas efetivamente escritas será apenada e qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de
sessenta linhas será desconsiderado.

ATENÇÃO! Na FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, identifique-se apenas no cabeçalho, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer marca identificadora fora do local apropriado.

O desempenho da economia global afeta o Brasil em três

frentes: no tamanho do mercado exportador, no preço dos produtos

primários (em que o país possui grande competitividade) e no volume

de investimentos estrangeiros. Há influência na taxa cambial, cujo

comportamento estará diretamente ligado à capacidade de o país atrair

dólares, e no mercado de capitais, que refletirá o desempenho das

bolsas internacionais e a capacidade de as empresas nacionais

venderem seus produtos e captarem recursos no exterior.

Carta ouro, ano V, n.º 5, 2/2002, p.2.

As oportunidades, com a globalização da

economia, estão curiosamente associadas à capacidade de

construção e valorização da identidade de uma nação. O

êxito de alguns países com o turismo residiu precisamente

na capacidade de integrá-lo a uma estratégia nacional de

desenvolvimento.

   Gesner Oliveira. Turismo e desenvolvimento. 

       In: Folha de S. Paulo. “Opinião Econômica”, 23/2/2002, B2.

Considerando que as idéias apresentadas nos textos da prova objetiva e nos textos acima têm caráter unicamente motivador, redija

um texto dissertativo, posicionando-se a respeito do tema a seguir.

Formas e benefícios da captação de investimentos estrangeiros para o Brasil.
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