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De acordo com o comando de cada uma das questões de 1 a 20, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha

de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 1

A PARANAPREVIDÊNCIA é um ente de cooperação
governamental do estado do Paraná para o cumprimento de suas
obrigações de seguridade funcional e tem por finalidade gerir o
respectivo sistema, segundo o regime de benefícios e serviços
previstos na Lei estadual n.º 12.398/1998. Com referência a esse
assunto, julgue os itens a seguir.

Ø A PARANAPREVIDÊNCIA é uma instituição com
personalidade jurídica de direito privado, com prazo de
duração indeterminado e com exercício financeiro coincidente
com o ano civil. 

Ù Um servidor, para ser indicado diretor de finanças, deve
contar, no mínimo, com dez anos de efetivo exercício no
cargo.

Ú Com o objetivo de todos os poderes terem representantes no
Conselho Fiscal, o Ministério Público estadual indicará um
conselheiro efetivo para o referido conselho.

Û Um servidor poderá ser designado diretor de administração,
independentemente de seu pai já ser membro do Conselho de
Administração. 

Ü Um membro do Conselho Fiscal poderá efetuar negócios
indiretamente relacionados com a PARANAPREVIDÊNCIA.

QUESTÃO 2

A PARANAPREVIDÊNCIA constituirá, como parte de seu
patrimônio, mas com identidade jurídico-contábil, Fundos de
Previdência e Financeiro, de natureza previdenciária. A esse
respeito, julgue os itens seguintes.

Ø O pagamento dos benefícios de previdência funcional do
servidor inativo, qualquer que seja a sua situação, será
realizado pelo Fundo Financeiro.

Ù A partir da data de publicação da Lei estadual
n.º 12.398/1998, todo servidor que assumir cargo no serviço
público estadual paranaense será vinculado ao Fundo de
Previdência.

Ú A PARANAPREVIDÊNCIA não poderá ter fins lucrativos,
por ser uma pessoa jurídica de direito público, com natureza
de serviço social autônomo paradministrativo.

Û O estado poderá fazer doações para os fundos de bens móveis
ou imóveis, desde que isso seja aceito pelo Conselho Fiscal
da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ü A PARANAPREVIDÊNCIA não poderá: atuar como
instituição financeira; prestar fiança ou  aval; obrigar-se, de
favor, por qualquer outra forma.

QUESTÃO 3

Cláudio, casado, nascido em 14/8/1976, é servidor
ativo titular de cargo efetivo do estado do Paraná, com
vínculo funcional permanente e em exercício desde
1.º/3/1998.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os
seguintes itens. 

Ø Cláudio é, obrigatoriamente, inscrito na condição de segurado
na PARANAPREVIDÊNCIA.

Ù Cláudio não poderá ser designado para a função de diretor
jurídico da PARANAPREVIDÊNCIA, caso sua sogra seja
membro do Conselho de Administração dessa entidade.

Ú Cláudio poderá inscrever sua mãe como dependente para o
regime de previdência, independentemente de comprovação
de dependência econômica.

Û O servidor terá direito a aposentadoria por invalidez
permanente se for considerado definitivamente incapacitado
para o cargo público por motivo de deficiência fisiológica.

Ü Caso seja cedido a outro estado da Federação, Cláudio terá
sua inscrição como segurado da PARANAPREVIDÊNCIA
cancelada.

QUESTÃO 4

Acerca do Plano de Benefícios previsto na Lei estadual
n.º 12.398/1998, julgue os itens abaixo.

Ø Aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria
compulsória por implemento de idade e pensão por morte do
segurado estão entre os benefícios garantidos pela
PARANAPREVIDÊNCIA. 

Ù O cônjuge e os filhos do segurado poderão ser inscritos como
dependentes do segurado sem necessidade de comprovação
de dependência econômica.

Ú Considere a seguinte situação hipotética.
Souza, segurado da PARANAPREVIDÊNCIA, foi
acometido de uma doença que impôs seu afastamento
compulsório do serviço, com base em laudo conclusivo da
medicina especializada, ratificado por junta médica
credenciada. 

Nessa situação, para obter a aposentadoria por invalidez,
Souza dependerá apenas de entrar em licença para
afastamento de saúde pelo período mínimo exigido.

Û O servidor titular de cargo efetivo que tiver ingressado no
serviço público em 1.º/3/2002 terá direito a aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição ao completar sessenta
anos de idade e 35 anos de serviço.

Ü Um servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão
não terá direito de receber benefício previdenciário concedido
pela PARANAPREVIDÊNCIA.
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QUESTÃO 5

A respeito das contribuições previdenciárias, julgue os itens a
seguir. 

Ø O servidor, segurado da PARANAPREVIDÊNCIA, que for
cedido a outro ente federado terá sua contribuição
previdenciária destinada ao Sistema de Seguridade Funcional
do Estado do Paraná.

Ù O valor da contribuição previdenciária destinado à
PARANAPREVIDÊNCIA deverá ser contabilizado
individualmente por servidor.

Ú A contribuição do estado do Paraná para o Fundo de
Previdência deve ser calculada nos mesmos percentuais e
valores pagos pelos servidores e militares ativos.

Û No caso de inadimplência do estado no repasse obrigatório da
contribuição mensal à PARANAPREVIDÊNCIA, caberá ao
estado pagar diretamente os benefícios do mês. 

Ü Se um servidor, aposentado pelo regime geral de previdência
social (RGPS), atualmente ocupar, exclusivamente, um cargo
em comissão no estado do Paraná, nesse caso, a sua
contribuição previdenciária será destinada ao RGPS.

QUESTÃO 6

Em relação à Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos (CETIP), julgue os itens seguintes.

Ø A custódia dos ativos registrados na CETIP é
desmaterializada e infungível.

Ù A transferência de custódia de ativo objeto de operação que
não envolva liquidação financeira é efetuada imediatamente
após a mesma ter sido aprovada.

Ú A CETIP é responsável pela liquidação e(ou) pela satisfação
de direitos referentes às operações e aos eventos relativos aos
ativos nela registrados.

Û Na janela multilateral da CETIP podem ser liquidados:
operações de aplicação em cota de fundo de investimento,
resgate em cota de fundo de investimento, cessão de direitos
de crédito expressos em moeda nacional e estrangeira,
retrocessão de direitos de crédito expressos em moeda
nacional e estrangeira e distribuição primária de valores
mobiliários.

Ü O imposto retido na fonte decorrente de pagamento de evento
somente pode ser liquidado por meio da janela multilateral
CETIP.

QUESTÃO 7

Ainda em relação à CETIP, julgue os seguintes itens. 

Ø A custódia pode ser física ou escritural; neste caso, feita por
meio de registro eletrônico em conta, onde são depositados os
ativos adquiridos pelo participante do sistema.

Ù As instituições financeiras utilizam os serviços de custódia da
CETIP por meio de contas próprias e contas de administração
de custódia de terceiros.

Ú A liquidação das operações pode ser realizada por meio de
uma das seguintes modalidades: bruta (liquida operação por
operação, por meio do Sistema de Transferência de Reservas
do Banco Central), bilateral (para derivativos) e multilateral
(para o mercado primário).

Û Estão relacionados entre os produtos de captação custodiados
na CETIP: letra de câmbio (LC), recibo de depósito de
cooperativas (RDC), cédula de debênture (CD), depósito
interfinanceiro (DI) e export note.

Ü No caso de modalidade de liquidação financeira bruta (STR),
modalidade em que os bancos liquidantes do vendedor e do
comprador são diferentes, a sensibilização das reservas
bancárias dos envolvidos é imediata.

Nas questões de 8 a 10, 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 e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

QUESTÃO 8

A figura abaixo mostra uma janela do aplicativo Word 2000, com
parte de um texto extraído do site http://www.pr.gov.br.

Com relação ao Word 2000, julgue os itens subseqüentes,
considerando a figura acima.

Ø Para se obter um sinônimo da palavra “Ouvidoria”, é
suficiente clicar sobre essa palavra e, a seguir, clicar a opção

Sinônimo, encontrada no menu .

Ù Para se copiar para a área de transferência um trecho do

documento que esteja selecionado, é suficiente manter a tecla 

pressionada e, a seguir, teclar .

Ú Caso se aplique um clique duplo sobre a palavra

“PARANAPREVIDÊNCIA” e, a seguir, se clique , a

referida palavra será recortada do documento.

Û Por meio do botão , é possível a verificação de erros

de grafia e gramática no documento em edição.
Ü É possível salvar o documento em edição em um arquivo com

nome diferente de Texto.doc por meio da opção Salvar como,

encontrada no menu .
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QUESTÃO 9

Com relação à Internet, julgue os itens a seguir.

Ø Considere a seguinte situação hipotética.

João acessou uma página Web para realizar o download de

um arquivo ali disponível. Sabendo que é possível contrair

vírus de computador em processos de download de

arquivos, João decidiu proteger seu computador antes de

iniciar o processo desejado. Para isso, clicou com o botão

esquerdo do mouse no hyperlink da página Web acessada.

Nessa situação, João estará protegendo completamente seu

sistema contra qualquer vírus de computador que esteja

embutido no arquivo que será carregado da página na qual o

hyperlink tiver sido executado.

Ù Na Web, é possível, utilizando-se de um navegador, acessar

sites de busca por meio de uma rede dial-up.

Ú Considere a seguinte situação hipotética.

Pedro acessou a Internet por meio de um provedor

localizado em sua cidade, utilizando-se, para se conectar

ao provedor, de um modem e de sua linha telefônica,

Nesse acesso à Internet, Pedro navegou durante todo o

tempo em páginas Web localizadas nos Estados Unidos da

América (EUA).

Nessa situação, além das taxas a serem pagas ao seu

provedor, Pedro deverá arcar com os custos do uso de sua

linha telefônica, pagando, proporcionalmente ao tempo em

que ficou conectado à Internet, como se estivesse realizando

uma chamada internacional aos EUA.

Û Utilizando um browser, ao solicitar que o endereço

pedro@cespe.unb.br seja acessado, um usuário da Internet

estará se conectando à página Web denominada “pedro”,

localizada no URL www.cespe.unb.br, caso essa página

exista.

Ü Ao se acessar uma página Web utilizando-se de um

navegador, estará sendo estabelecida uma conexão entre o

computador do usuário que solicitou o acesso e o computador

no qual a página está armazenada. Nesse acesso, é permitida

a visualização do conteúdo da página Web ao usuário e, ao

mesmo tempo, é permitido o conhecimento das informações

armazenadas no computador do usuário ao administrador da

página acessada. Esse recurso permite que a identidade dos

usuários da Internet seja conhecida, evitando o uso indevido

das informações contidas na rede mundial de computadores.

QUESTÃO 10

A figura acima mostra uma tabela do Excel, em que foram
tabuladas as temperaturas médias, em graus centígrados, durante
os sete dias de uma semana. Com relação a essa figura e ao
Excel, julgue os itens que se seguem.

Ø Para se calcular a média dos números contidos nas células de
B3 a H3 e pôr o resultado na célula I3, é suficiente clicar a

célula I3, digitar = média (B3:H3) e, em seguida, teclar .
Ù Para se calcular o aumento percentual da temperatura de

segunda para terça e pôr o resultado na célula C4, é suficiente
seguir o seguinte procedimento: selecionar as células B3 e C3;

clicar em  e, em seguida, clicar a célula C4.

Ú Para se aplicar negrito ao conteúdo da célula A2, é suficiente

clicar essa célula e, em seguida, clicar o botão .
Û Para alterar a fonte utilizada no conteúdo da célula B2, é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a

célula B2; clicar o botão , fazendo aparecer uma lista de
fontes; clicar na fonte desejada.

Ü Para descobrir a largura, em centímetros, da coluna C, é
suficiente clicar qualquer célula dessa coluna e, em seguida,

clicar o botão . A largura da coluna será então exibida.

QUESTÃO 11

O mercado de renda fixa é responsável por parte significativa da
movimentação nos mercados financeiros. A esse respeito, julgue
os itens a seguir.

Ø Títulos de renda fixa, que são papéis que pagam taxas de
juros, podem ser públicos, emitidos por governo ou órgão de
governo, ou privados, emitidos por instituições financeiras ou
empresas; ademais, esses papéis podem ter rendimento
prefixado, pós-fixado, misto, ou mesmo atrelado ao dólar. 

Ù Os certificados de depósito bancário (CDB), que são
aplicações de renda fixa, embora sejam transferíveis, não
podem ser automaticamente prorrogados, mas somente
renovados de comum acordo, mediante nova contratação. 

Ú As obrigações e apólices estaduais e municipais são
títulos emitidos pelos estados e municípios, indexados
obrigatoriamente à taxa referencial de juros (TR) ou à taxa
SELIC, que têm por finalidade antecipar a receita tributária
do emitente.

Û As letras do tesouro nacional (LTN) são títulos de longo
prazo com taxas pós-fixadas, emitidas por séries específicas
com prazos de até trinta anos, cuja rentabilidade está indexada
à taxa SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil
(BACEN).

Ü A aceleração da inflação ou a elevação da taxa de juros de
mercado acima dos juros dos títulos mantidos na carteira do
fundo aumentará a rentabilidade dos fundos de renda fixa
prefixada aumentando, assim, a volatilidade desses fundos.
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QUESTÃO 12

O exame da evolução dos indexadores financeiros e das taxas de
juros, prevalecentes no mercado, é fundamental para a análise da
rentabilidade dos ativos financeiros, no mercado de renda fixa.
Com relação a esse assunto, julgue os itens subseqüentes.
 
Ø A TR, calculada pelo BACEN, define o rendimento das

cadernetas de poupança e dos empréstimos do Sistema
Financeiro de Habitação, além de ser usada como referência
para diversos contratos de pagamentos a prazo. 

Ù A unidade de referência fiscal (UFIR), corrigida mensalmente
pelo IPCA-E do IBGE, serve de referência para a correção
dos ganhos de capital das aplicações financeiras, sendo
também utilizada como indexador de tributos. 

Ú Como índice oficial do governo federal, o índice de preços ao
consumidor ampliado (IPCA), baseado na evolução da cesta
de consumo das famílias que ganham de um até quarenta
salários mínimos e cuja periodicidade de pesquisa é mensal,
desde 1999, funciona como o termômetro para a medição das
metas inflacionárias. 

Û A taxa de juros de longo prazo (TJLP) é definida como o
custo básico dos financiamentos concedidos pelo BNDES,
aplicando-se também à remuneração das contas dos
participantes dos fundos de participação PIS/PASEP.

Ü Como a taxa básica financeira (TBF) tem o objetivo de
alongar o perfil das aplicações em títulos, o prazo mínimo das
operações ativas e passivas do mercado financeiro com
remuneração pela TBF está fixado em doze meses. 

QUESTÃO 13

Julgue os seguintes itens, com referência à matemática financeira.

Ø Considerando que um empregado doméstico contribui
mensalmente para a previdência com 8% de seu salário
mensal, se, durante um ano, seu salário for mantido fixo e ele
pagar em dia a sua contribuição, então ao final desse ano ele
terá contribuído para a previdência com um valor total que é
inferior ao seu salário mensal.

Ù Suponha que uma pessoa devia determinada quantia a um
amigo e já pagou 85% dessa dívida. Suponha ainda que, se
pagar mais R$ 300,00, terá pago, então, 90% da dívida.
Nessas condições, o valor da dívida é inferior a R$ 5.000,00.

Ú Suponha que um terreno foi comprado pagando-se
R$ 20.000,00 de entrada e mais 12 parcelas mensais e
postecipadas de R$ 5.000,00. Considerando que a taxa de
juros compostos do mercado imobiliário seja de 5% a.m. e

que , então o preço à vista do terreno é

inferior a R$ 60.000,00.
Û O desconto racional composto (por dentro) de um título de

valor líquido igual a R$ 10.000,00, à taxa composta de
10% ao mês e prazo de 2 meses, é inferior a R$ 2.000,00.

Ü Considere que um banco financie R$ 5.000,00 a ser devolvido
em um único pagamento de R$ 6.000,00, mas pague
R$ 250,00 a outra instituição financeira a título de concessão
pelo serviço de intermediação nesse financiamento. Nessa
situação, a taxa efetiva de ganho do banco é inferior a 20%.

RASCUNHO
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QUESTÃO 14

O extrato bancário abaixo, referente ao mês de abril, com alguns
dados omitidos, é de um cliente de determinado banco.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

AGÊNCIA:ALFA CONTA: 555.555-5
CLIENTE: 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

DATA HISTÓRICO DOCUM.         V A L O R          S A L D O
01/04 ORDEM BANC 400029 10.000,00C 10.000,00C
06/04 PGT CARTÃO 916911   4.000,00D
11/04   3.000,00D
16/04   8.000,00C
23/04   4.000,00C
30/04   6.000,00D

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
LIMITE CHEQUE ESPECIAL   3.000,00C
VENCIMENTO 31/12/2002
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Considere que

• o saldo médio do cliente é calculado pela fórmula

, em que C
1
, C

2
, ..., Cj são os

saldos credores e n
1
, n

2
, ..., nj são os respectivos prazos desses

saldos;
• toda vez que o saldo ficar negativo, o banco cobra uma taxa

de juros simples de 9% ao mês sobre esse saldo;
• esse juro sobre o saldo negativo é descontado do cliente no

primeiro dia do mês seguinte no caso em 1.o/5/XX.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

Ø O valor do lançamento em 11/4 é inferior a R$ 8.500,00.
Ù O saldo final em 30/4 é credor, maior que R$ 2.800,00.
Ú O saldo médio SM é uma média ponderada.
Û O saldo médio do cliente no mês de abril é superior a

R$ 7.500,00.
Ü Os juros devidos pelo cliente ao banco em razão da existência

de saldos negativos é inferior a R$ 50,00.

QUESTÃO 15

Uma nota promissória com valor de face de R$ 7.500,00, cujo
termo é de 8 meses, com juros simples de 2,5% ao mês, foi
descontada quatro meses antes de seu vencimento em um banco
que cobra a taxa de desconto simples de 5% ao mês. Acerca dessa
situação, julgue os itens abaixo.

Ø O valor nominal da nota é superior a R$ 8.000,00.
Ù Se for utilizado o desconto racional (por dentro), então o valor

do desconto será inferior a R$ 1.300,00.
Ú Utilizando-se o desconto comercial (por fora), seu valor será

superior a R$ 1.800,00.
Û A taxa efetiva no desconto comercial é inferior a 6% ao mês.
Ü A taxa de juros simples trimestral que é equivalente à taxa de

descontos é inferior a 12% ao trimestre.

RASCUNHO
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QUESTÃO 16

Uma pessoa compra um eletrodoméstico pagando à vista o valor
de R$ 6.256,25. Ela usa recursos próprios para pagar 20% do
valor do bem, e o restante financia em um banco para pagá-lo em
um ano juntamente com os juros compostos de 5% ao mês.
Um imposto de 5%, que incide sobre o principal, e juros são
exigidos no ato da liberação do financiamento. Considerando
1,0512 = 1,8, julgue os itens que se seguem, a respeito da situação
apresentada.

Ø O comprador usou mais de R$ 1.500,00 de recursos próprios
para adquirir o eletrodoméstico.

Ù O valor a ser financiado é superior a R$ 5.000,00.
Ú O valor do imposto é inferior a R$ 600,00.
Û O valor total do pagamento é inferior a R$ 9.500,00.
Ü Se V

0
 é igual ao valor a ser financiado e se V

1
 é o valor total

do pagamento, então o custo efetivo do tomador do
financiamento, em termos da taxa de juros mensal — i —,
satisfaz à equação V

1
 = V

0
 (1 + i)12.

QUESTÃO 17

nível de proteção social dos trabalhadores ocupados no

setor privado/1999

posição na

ocupação

contribuintes

(a)

em milhares

não-

contribuintes

(b)

em milhares

% de

proteção

social

empregado 20.750       11.300       64,7

trabalhador

doméstico
1.450       3.900       27,1

autônomo 14.000       15,9

empregador

não-remunerado 120       9.900         1,2

total 26.730       40.250       

PNAD/1999 – IBGE – Pesquisa nacional por amostra de domicílios (com adaptações).

Com base na tabela acima, em que alguns valores foram

omitidos, e considerando , julgue os itens

subseqüentes.

Ø A quantidade de contribuintes autônomos é superior a
2.600.000.

Ù A quantidade de contribuintes que são empregadores é
inferior a 1.800.000.

Ú O percentual de contribuintes que têm proteção social e que
são empregadores é inferior a 58%.

Û Suponha que o principal elemento que explica a não-
contribuição é a insuficiência de renda e que, portanto, de
acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio
(PNAD), 25% dos não-contribuintes, embora estejam
ocupados, não recebem nenhuma remuneração. Suponha,
além disso, que há outros 24,4% que recebem menos de um
salário mínimo. Nessas condições, somando essas duas
categorias, menos de 19 milhões de pessoas não contribuem
por falta de recursos.

Ü Mais de 50% de pessoas do setor privado não têm proteção
social.
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QUESTÃO 18

O balancete de verificação da empresa Alfa Beta S.A., levantado em
31/12/2001, é constituído das seguintes contas:

contas em R$

bancos conta movimento 86

fornecedores 72

veículos 68

empréstimos a acionistas 20

provisão para devedores duvidosos 2

despesa de provisão para devedores duvidosos 2

clientes 120

móveis e utensílios 36

despesas de vendas 57

impostos sobre vendas 90

capital social 250

mercadorias para vendas 135

custo da mercadoria vendida 182

despesas com aluguéis 48

despesas com energia elétrica 55

despesas com comunicações 27

salários a pagar 12

despesas com salários 8

devolução de vendas 15

receita de vendas 600

depreciação acumulada 13

Com referência aos dados acima, julgue os itens a seguir.

Ø Considerando que a empresa utilize o inventário permanente para
controle do estoque, é correto afirmar que as contas devolução de
vendas e mercadorias para vendas não são contas de resultado.

Ù Os ativos de menor liquidez compõem o ativo permanente, cujo total
é igual a R$ 104. 

Ú O ativo circulante é igual a R$ 339.
Û O total do patrimônio líquido é igual a R$ 366.
Ü O lucro bruto e o resultado operacional são iguais, respectivamente,

a R$ 313 e R$ 116.

QUESTÃO 19

Com base nas normas brasileiras de contabilidade, julgue os itens abaixo.

Ø O desconto de uma duplicata junto a uma instituição bancária gera um
lançamento contábil em duas contas do ativo.

Ù Na preparação do balanço patrimonial, o contabilista, caso deseje,
poderá agrupar os saldos de pequenas contas, desde que verifique que
o total não ultrapassa um décimo do valor do respectivo grupo de
contas e seja indicada a natureza desses saldos.

Ú O balanço patrimonial, destinado a evidenciar, quantitativa e
qualitativamente, o patrimônio e o patrimônio líquido, deverá
apresentar as contas do ativo e do passivo em ordem crescente de
liquidez e dos prazos de exigibilidade, respectivamente.

Û O balancete de verificação do razão é a relação de contas patrimoniais
e de resultado, com seus respectivos saldos, extraída dos registros
contábeis em determinada data.

Ü Se a empresa Delta Gama Ltda. tiver contratado, em 1.o de julho de
2001, seguro contra incêndio, com vigência de dois anos, pagando um
prêmio de R$ 2.088,00, e, durante o exercício, os ativos segurados não
tiverem sofrido qualquer sinistro, o valor que aparecerá na
demonstração de resultado de 31/12/2001 será o valor do prêmio.

QUESTÃO 20

Acerca da CETIP, julgue os itens que se seguem.

Ø O que distingue um cliente 1 e um cliente 2 é que o
primeiro opera por meio das instituições às quais está
vinculado, e o segundo opera, também, com outros
membros do mercado.

Ù São chamados depositário o membro do mercado e o
cliente 2, autorizados pelo Banco Central do Brasil,
depositários de títulos ou de outros instrumentos
financeiros cujos registros sejam admitidos pela
CETIP.

Ú A liquidação diferida pelo líquido é a liquidação de
obrigações, objeto de compensação bilateral ou de
compensação multilateral, em determinado momento
posterior ao da aprovação das correspondentes
operações.

Û A utilização, pelo participante, do sistema
administrado e operacionalizado pela CETIP, que
objetiva a prestação dos serviços de custódia,
liquidação financeira e negociação dos ativos, está
condicionada à abertura de conta individualizada na
CETIP, mediante entrega de documentação cadastral
na qual o participante indique um, ou mais, bancos
liquidantes.

Ü O cancelamento de registro de operação, mediante
comando unilateral após o casamento dos
correspondentes lançamentos pode ser realizado
apenas pelo participante alienante, caso o participante
adquirente não tenha cumprido suas obrigações.
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