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C Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

C Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: ABAG = Associação Brasileira de Agribusiness; BB = Banco do Brasil; BNDES = Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social; CPR = Cédula de produto rural; DIRAG = Diretoria de Agronegócios; FBB = Fundação Banco do Brasil;
FINAME = Agência Especial de Financiamento Industrial; FUNCAFÉ = Fundo de Defesa da Economia Cafeeira; ITR = imposto
territorial rural; MCR = Manual de Crédito Rural; PROAGRO = Programa de Garantia da Atividade Agropecuária;
PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; RTA = Referencial Técnico Agropecuário.

1 – AGRONEGÓCIOS
QUESTÃO 1

Ao acompanhar um programa matinal de
notícias pelo rádio, um agricultor ouviu a seguinte
chamada: “o presidente da República anunciou o
Plano de Safra 2009/2010 em Londrina (PR)”. No
entanto, como na sequência do noticiário não foram
dados maiores detalhes sobre o assunto, o agricultor
dirigiu-se à agência do BB onde costuma ser atendido
e pediu esclarecimentos acerca do mencionado Plano
de Safra a um funcionário do banco. 

Com base nessa situação hipotética, para atender à
solicitação do agricultor, seria correto que o
funcionário mencionado o informasse de que o Plano
de Safra é elaborado

A pelo governo federal, para vigorar pelo período
de dois anos — compreendido entre 1.º de julho
do ano da elaboração e 30 de junho do segundo
ano seguinte —, e contém as previsões e
diretrizes para aplicação dos recursos do crédito
rural nesse período, entre outras medidas
governamentais de incentivo à produção
agropecuária.

B a cada dois anos pelo governo federal, para
vigorar durante os dois anos subsequentes à sua
elaboração, e contém as previsões e diretrizes
para aplicação dos recursos do crédito rural nesse
período.

C no início de cada governo, para vigorar durante
todo o período da respectiva gestão federal,
havendo a previsão de que ele seja revisado
anualmente, de acordo com as demandas de
recursos para o financiamento do setor
agropecuário.

D anualmente pelo governo federal, para vigorar no
período-safra subsequente à sua elaboração —
compreendido entre 1.º de setembro do ano da
elaboração e 31 de agosto do ano seguinte —, e
fixa metas quantitativas de produção para as
principais commodities agropecuárias, além de
lançar previsões de preços de mercado para os
produtos e expectativas de renda dos produtores.

E anualmente pelo governo federal, para vigorar no
período-safra subsequente à sua elaboração —
compreendido entre 1.º de julho do ano da
elaboração e 30 de junho do ano seguinte —, e
contém as previsões e diretrizes para aplicação
dos recursos do crédito rural, entre outras
medidas governamentais de incentivo à produção
agropecuária.

QUESTÃO 2

Constituem finalidades do crédito rural o custeio, a comercialização e o
investimento agropecuários. As duas primeiras destinam-se ao suprimento
de recursos para cobrir despesas de curto prazo, sendo que o custeio é um
crédito voltado às despesas correntes do ciclo produtivo e a comercialização
é direcionada às despesas da fase posterior à colheita da produção. O crédito
de investimento caracteriza-se pela alocação de financiamento para bens ou
serviços cujos benefícios se estenderão por vários períodos de produção.
Com base nesses conceitos, é correto afirmar que enquadram-se apenas na
finalidade custeio os créditos destinados a

A aquisição de implemento agrícola, plantio de soja e plantio de eucalipto.
B plantio de soja, plantio de milho e empréstimos do governo federal

(EGF).
C aquisição antecipada de insumos, plantio de milho e aquisição de

implemento agrícola.
D plantio de milho, plantio de café e aquisição de insumos por cooperativa

para fornecimento a cooperados.
E plantio de trigo, plantio de soja e aquisição de insumos por cooperativa

para fornecimento a cooperados.

QUESTÃO 3

Os convênios e as parcerias do agronegócio consolidaram-se como veículos
de atuação do BB no mercado do agronegócio. Por meio desses
instrumentos, torna-se possível alavancar a aplicação de recursos, gerar
novos negócios, mitigar o risco de crédito e incrementar a carteira de clientes
ao longo da cadeia de valor dos diversos agentes parceiros, tais como
agroindústrias, cooperativas, cerealistas, fornecedores de insumos e tradings.
Com relação a características de algumas das modalidades de convênios e
parcerias do agronegócio utilizadas pelo BB, assinale a opção correta.

A O BB CONVIR traz como principal vantagem para o BB a economia de
estrutura, pois a empresa integradora assume todo o ônus operacional
despendido na concessão dos financiamentos aos produtores rurais a ela
integrados.

B Na parceria BB Agro, a empresa parceira assume o compromisso de
adquirir toda a produção objeto dos financiamentos concedidos aos
produtores por ela indicados.

C Na concessão de financiamento para produtor rural ou cooperativa
agropecuária destinado à compra de insumos agropecuários, se estes
forem adquiridos de empresa que detenha convênio BB Agro Risco
Conveniada vigente com o banco, exige-se que o mutuário possua
margem no seu limite de crédito.

D O compromisso da empresa integradora, formalizado via BB CONVIR,
de adquirir a produção dos integrados a preço remunerador, efetuando-
lhes os pagamentos por intermédio do BB, configura fator de mitigação
de risco dos financiamentos concedidos aos produtores integrados.

E Os financiamentos amparados por convênio BB Agro Revenda
Conveniada apresentam como atrativo, para o BB, a troca do risco de
crédito do mutuário da operação pelo risco de crédito da empresa
conveniada.
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QUESTÃO 4

Um produtor levanta recursos com a emissão de CPR

física de café avalizada pelo BB.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

I Esse produtor pratica proteção de preço em relação à

produção comprometida na transação, mas, caso queira

beneficiar-se de eventual oscilação do preço do café no

mercado, terá de contratar, à parte, operação com derivativo

agropecuário.

II O referido produtor deve ter seu potencial de produção

avaliado para efeito de dimensionamento da CPR, cujo valor

não poderá extrapolar o teto de recurso controlado

estabelecido para operações de comercialização de café.

III Esse produtor não terá de vincular o penhor do café à

emissão da cédula, pois a CPR física já constitui título

executivo extrajudicial, representativo da promessa de

entrega da mercadoria correspondente.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item III está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 5

Na contratação de operações de custeio agrícola para lavouras

que estejam de acordo com o estudo de zoneamento agrícola do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),

devem ser utilizados mecanismos mitigadores de risco. No que se

refere às lavouras de soja enquadradas nesse estudo, podem ser

utilizados os seguintes mecanismos mitigadores de risco de

produção:

A contrato futuro, contrato a termo e contrato de opção. 

B BB Seguro Agrícola, contrato futuro, PROAGRO e contrato

a termo.

C PROAGRO, BB Seguro Agrícola e Seguro Agrícola de outra

seguradora. 

D PROAGRO, contrato futuro, BB Seguro Agrícola e Seguro

Agrícola de outra seguradora.

E Seguro Agrícola de outra seguradora, BB Seguro Agrícola,

contrato a termo e PROAGRO.

QUESTÃO 6

O administrador de uma agência recebeu comunicado da

superintendência determinando o incremento de aplicações em

financiamentos ao agronegócio. O comunicado, fundamentado

em informações repassadas por área da direção-geral responsável

pela gestão dos recursos do crédito rural no BB, definia que o

incremento deveria ser dado, necessariamente, em operações

lastreadas em recursos controlados do crédito rural. 

De acordo com essa situação hipotética e com as informações

apresentadas, poderia ser incrementada pelo referido

administrador, de forma a atender à determinação da

superintendência, a seguinte operação:

A estocagem de café com recursos do FUNCAFÉ.

B custeio pecuário com recursos obrigatórios equalizáveis da

poupança rural.

C oferta de crédito agroindustrial com recursos obrigatórios da

poupança rural.

D custeio agrícola com recursos obrigatórios da poupança

rural, aplicados sem subvenção da União.

E investimento agropecuário, para aquisição de maquinário

novo, na linha de crédito FINAME Agrícola.

QUESTÃO 7

O responsável por uma cooperativa de produtores rurais

procurou o BB e demandou financiamento no montante de

R$ 30 milhões para diversas finalidades do agronegócio. Entre as

condições apresentadas nessa proposta para a tomada dos

recursos, solicitou-se que a terça parte daquele valor fosse

desembolsada por meio de uma operação que configurasse o

produtor rural cooperado como tomador final do financiamento,

por conveniência na contabilização desses créditos em seus

demonstrativos patrimoniais. 

Nessa situação hipotética, para atender à solicitação feita na

proposta da cooperativa, seria correto um financiamento de

R$ 10 milhões por meio de uma operação de

A crédito agroindustrial.

B repasse de custeio agrícola.

C adiantamento a cooperados por conta de produtos entregues.

D aquisição de insumos para fornecimento a cooperados (BB

Coopinsumos).

E investimento em modernização do sistema de armazenagem

da cooperativa sob o amparo da FINAME Linha Especial.
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QUESTÃO 8

O pagamento direto a fornecedores de insumos, bens e serviços
deve ser feito, preferencialmente, por meio do Cartão Ourocard
Agronegócio. O débito dos valores a serem repassados aos
fornecedores ocorrerá na conta de financiamento, desde que haja
concordância do financiado, na forma de cláusula a ser inserida
no instrumento de crédito. Com relação a esse assunto, julgue os
itens seguintes.

I O Cartão Ourocard Agronegócio é exclusivo para produtor
rural pessoa física, devendo o pagamento direto a
fornecedores de operações contratadas com pessoa jurídica
— produtor rural ou cooperativa agropecuária — ser
efetuado por meio de convênio BB Agro.

II O cartão Ourocard é um cartão de múltiplas funções, que
agrega as funções crédito, débito, movimentação bancária e
acesso às linhas de crédito rural.

III As empresas e cooperativas que vendem bens e produtos
agropecuários e são clientes do BB estão dispensadas de
afiliação ou de assinatura de convênio específicos para
vender os seus produtos a débito da conta do financiamento
do cliente por meio do Cartão Ourocard Agronegócio.

IV As transações do Cartão Ourocard Agronegócio não incluem
operações com produtores rurais familiares.

Estão certos apenas os itens

A I e II. 
B I e III.
C I e IV.
D II e III. 
E II e IV.

QUESTÃO 9

Maria, produtora rural com renda bruta agropecuária
anual de R$ 2.800 mil, explora, em sua propriedade, as atividades
de bovinocultura, cafeicultura e sojicultura orgânica
(empreendimentos não irrigados) e pleiteia, no BB, financiamento
para custeio agropecuário com recurso controlado na safra atual.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

A A Maria pode ser concedido financiamento de até
R$ 300 mil para o custeio da bovinocultura, com recursos
controlados.

B Para a mesma safra, se Maria já utilizou R$ 200 mil de
recursos controlados, ela poderia ainda obter recursos
provenientes do FUNCAFÉ no valor de R$ 400 mil.

C O teto de custeio de soja, com recursos controlados, pode ser
elevado em até 20%, visto que Maria conduz sua atividade
em sistema orgânico de produção.

D Caso Maria pleiteie o financiamento para o custeio apenas
das atividades de bovinocultura e cafeicultura, o teto de
recurso controlado será de R$ 450 mil.

E Caso Maria obtenha financiamento para o custeio de todas
as suas atividades, o valor máximo a ser disponibilizado com
recurso controlado será de R$ 700 mil.

QUESTÃO 10

As garantias que podem ser constituídas nas cédulas de crédito
rural incluem

A a fiança, o penhor e o aval.
B o penhor, o aval e a hipoteca. 
C o aval, a hipoteca e a alienação fiduciária.
D a alienação fiduciária, a fiança e o penhor.
E a hipoteca, a alienação fiduciária e a fiança.

QUESTÃO 11

O desempenho da agropecuária brasileira nos
últimos anos foi extraordinário. Nenhum outro país experimentou
um crescimento tão expressivo nesse setor quanto o Brasil. A
safra de grãos, por exemplo, saltou de 57,8 milhões de toneladas
para 123,2 milhões de toneladas entre 1991 e 2003 — um
incremento de 113,1%. Já a área cultivada, nesse mesmo período,
passou de 36,8 milhões de hectares para 43,9 milhões de hectares
— uma ampliação de 16,1%.

Internet: <www.agricultura.gov.br> (com adaptações).

No que se refere ao financiamento do setor
agropecuário, no período de 10 safras compreendido entre
1994/1995 e 2003/2004, o desembolso de recursos
governamentais de crédito rural cresceu, em valores absolutos, de
R$ 9,1 bilhões para R$ 34,7 bilhões, uma evolução de 281,5%,
índice que, mesmo com os efeitos da inflação do período,
representou significativo crescimento na oferta de crédito.

crédito rural total, todas as fontes* de recursos
produtores e cooperativas
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*Recursos do Tesouro, obrigatórios, de poupança rural, livres, do FCO, do

FAT, do BNDES/FINAME, externos e de demais fontes.

Considerando os dados apresentados, analise as asserções do
seguinte enunciado.

O crescimento da produção brasileira de grãos, no
período considerado, deveu-se mais ao aumento de
produtividade do que ao aumento de área cultivada,

porque

o aumento da disponibilidade de crédito oriundo de
fontes oficiais é condição indispensável para que haja
crescimento na produção de grãos no país.

Assinale a opção correta a respeito desse enunciado.

A As duas asserções são verdadeiras, e a segunda justifica a
primeira.

B As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não
justifica a primeira.

C A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira.
D A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa. 
E Tanto a primeira asserção quanto a segunda são falsas.
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QUESTÃO 12

Um agricultor com 4.500 sacas de milho estocadas em

sua propriedade precisará dos recursos oriundos da venda desse

milho daqui a seis meses. Esse agricultor — que não tem contrato

a termo firmado com nenhuma empresa e acompanha o preço do

seu produto na BM&FBOVESPA —, acreditando que o preço do

milho na bolsa vai subir nos próximos seis meses, dirige-se ao BB

para obter informações sobre a forma adequada de proteger-se de

eventual baixa de preço do milho e, ao mesmo tempo, usufruir de

eventual alta de preço desse produto. 

Nessa situação hipotética, seria correto que o funcionário do BB,

ao atender esse agricultor, lhe sugerisse que ele

A comprasse opção de venda (PUT).

B comprasse opção de compra (CALL).

C comprasse contratos futuros.

D vendesse contratos futuros.

E firmasse contrato a termo de moeda (NDF). 

QUESTÃO 13

Em se tratando de crédito rural, o risco, inerente à atividade

bancária, não difere, na sua maior parte, do risco de outros

segmentos no que diz respeito ao retorno do capital investido.

Acerca desse assunto, julgue os seguintes itens.

I Os riscos de preço, de produção e de crédito são elementos

importantes na análise das operações de crédito rural.

II A volatilidade do câmbio é o principal fator de risco inerente

a todas as atividades agropecuárias.

III Todos os produtos agropecuários podem ser negociados na

BM&FBOVESPA, por meio de contratos futuros e de

opções, o que constitui fator de mitigação do risco de preço

desses produtos.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 14

Com relação ao atendimento de agricultores familiares
beneficiados pelo PRONAF, assinale a opção correta.

A Devem ser cobradas desses agricultores as despesas advindas
de confecção e atualização de cadastro junto ao BB.

B Solicitações relativas a práticas conservacionistas e de
correção da acidez do solo, visando recuperar e melhorar a
sua capacidade produtiva, podem ser atendidas pelo
PRONAF Eco.

C Quanto às exigências relativas à documentação das
propriedades rurais desses agricultores, é obrigatório o
registro em cartório da carta de anuência ou contrato de
arrendamento, além da comprovação de quitação do ITR. 

D Os agricultores familiares de todos os grupos integrantes do
PRONAF podem ser beneficiários da linha PRONAF
Agroindústria.

E Os clientes atendidos pelo PRONAF Investimento Agricultor
Familiar têm bônus de adimplência de 15% sobre os
encargos financeiros, independentemente da fonte de
recursos.

QUESTÃO 15

O gerente da agência do BB de determinado município
foi informado pelo responsável pela assistência técnica e extensão
rural de que seriam apresentadas propostas de custeio agrícola da
lavoura de milho por agricultores familiares desse município,
para serem financiadas exclusivamente com recursos do
PRONAF. Esse gerente, após consulta às planilhas do
empreendimento no aplicativo RTA, verificou que elas indicavam
risco técnico modal D.

Considerando essa situação hipotética e as orientações do BB
acerca do assunto, julgue os itens que se seguem.

I Entre os objetivos do aplicativo RTA, tem-se a análise da
atratividade dos empreendimentos, que é utilizada na
avaliação do risco técnico agrícola, classificando-se os
empreendimentos pelo sistema ARE em ordem crescente de
risco.

II O crédito em questão poderia ser concedido se as atividades
dos agricultores tivessem sido classificadas no RTA como de
risco técnico modal A, B ou C.

III Como as citadas planilhas estão vinculadas exclusivamente
às linhas de crédito do PRONAF, são permitidos ajustes
específicos nessas planilhas, para viabilizar a contratação,
devido à existência dos mitigadores de risco PGPAF e
PROAGRO MAIS.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item III está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.



UnB/CESPE – BB/Certificação

Área de Conhecimento: Agronegócios – 5/6 –

QUESTÃO 16

Texto I

A cajucultura é uma das atividades mais expressivas dos

integrantes da Cooperativa de Jaicós. Dos 36 cooperados, 32

agricultores cultivam caju, chegando a produzir anualmente mais

de 61 toneladas do fruto. Construída e equipada com recursos da

FBB, a unidade de beneficiamento, com capacidade para

processar 1.000 kg de castanha de caju por dia, vai gerar 36

empregos diretos. O cultivo do caju vem tendo orientações

técnicas dos agrônomos da extensão rural oficial. 

Informativo FBB, ano 4, n.º 15 (com adaptações).

Texto II

O agronegócio é o somatório das cadeias produtivas de

todos os produtos agrícolas, pecuários, florestais e de

extrativismo vegetal. A cadeia produtiva do agronegócio é

tecnicamente representada pela figura abaixo.

Agronegócio — Curso de introdução ao crédito rural.

Universidade Banco do Brasil. Março de 2006.

Considerando-se que a situação da cajucultura na região de Jaicós

descrita no texto I se enquadra na cadeia produtiva do

agronegócio representada no texto II, é correto concluir que, de

acordo com a classificação da ABAG,

A a extensão rural oficial, que presta orientação técnica aos

agricultores, é um agente do setor de insumos.

B os “agrônomos da extensão rural oficial”, que fornecem

assistência técnica aos produtores de caju, são agentes do

setor de produção agropecuária. 

C os agricultores que cultivam o caju são o elo central da

cadeia de agronegócio tratada no texto I. 

D a Cooperativa de Jaicós, mencionada no texto I, é um agente

do setor de distribuição.

E a unidade de beneficiamento do caju produzido pelos

agricultores, citada no texto I, é um agente do setor de

insumos.

QUESTÃO 17

O MCR, capítulo 1, seção 4, contém a seguinte norma:

1. É beneficiário do crédito rural:

a) produtor rural (pessoa física ou jurídica);

b) cooperativa de produtores rurais.

Não obstante o MCR não relacionar a agroindústria

como beneficiária do crédito rural, um frigorífico que

industrializa carnes de aves e suínos produzidos por criadores

contratualmente integrados à empresa sob o regime de parceria

pode ter acesso a recursos controlados do crédito rural, com

encargos financeiros de 6,75% a.a., para financiar o custeio

pecuário da etapa de produção (criação de aves e suínos). Nos

normativos internos do BB, a referida linha de crédito é

denominada Custeio Agropecuário – Agroindústria em Regime

de Parceria, cujo teto de financiamento é definido conforme a

quantidade de produtores de aves ou de suínos que a empresa

integra.

Considerando as informações acima, analise as asserções do

seguinte enunciado.

Quando uma agroindústria de carnes de aves ou de

suínos atua sob o regime de parceria com seus

fornecedores, ela, na condição de produtor rural pessoa

jurídica, faz jus a recursos controlados para custear a

criação dos animais,

porque,

segundo as regras do regime de parceria, a agroindústria

que fornece animais, insumos e assistência técnica aos

criadores integrados é, na condição de integradora, a

proprietária da produção.

Assinale a opção correta a respeito desse enunciado.

A As duas asserções são verdadeiras, e a segunda justifica a

primeira. 

B As duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não

justifica a primeira. 

C A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira.

D A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa.

E Tanto a primeira asserção quanto a segunda são falsas.
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QUESTÃO 18

Determinado sindicato rural apresentou proposta de financiamento a uma agência do BB, em nome do próprio sindicato, para

a construção e a instalação de dois silos, tendo em vista recebimento e armazenamento dos grãos produzidos pelos seus sindicalizados,
todos produtores familiares. 

Considerando essa situação hipotética bem como as normas do crédito rural e as instruções vigentes do BB acerca do assunto, assinale

a opção correta. 

A Trata-se de uma operação de investimento que deve ser atendida com recursos do BNDES/FINAME.

B É possível atender a essa demanda por meio do programa BB Armazenagem.

C A referida proposta deve ser enquadrada no crédito agroindustrial.

D A proposta deve ser indeferida, visto que esse cliente não é beneficiário de crédito rural. 

E A proposta do sindicato deve ser enquadrada no PRONAF Agroindústria.

QUESTÃO 19

João, produtor rural tradicional que apresenta renda agropecuária mensal bruta de R$ 40 mil, procurou o BB para financiar,
como pessoa física, um trator usado, que custa R$ 60 mil, fabricado no ano de 2005 e em bom estado de conservação, para pagamento

em 8 anos, com carência de até 3 anos. 

Com base nessa situação hipotética e nas informações apresentadas, julgue os seguintes itens. 

I O pleito de João pode ser atendido por meio da linha de crédito BB Investimento Agropecuário Tradicional MCR 6.2 ou 6.4.
II O apoio financeiro a João pode ser realizado mediante a linha de crédito PRONAF Mais Alimentos.

III A linha de crédito Proger Rural Investimento pode ser utilizada para se atender ao pedido desse agricultor.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas o item III está certo.

D Apenas os itens I e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 20

Nos últimos anos, a DIRAG tem traçado sua estratégia negocial, repassando à rede de agências as orientações e diretrizes a serem
observadas na concessão do crédito rural. De acordo com os orientadores estratégicos negociais dessa diretoria para a safra atual, deve-

se

A direcionar para o BB Custeio Agrícola as demandas de financiamento com valor superior a R$ 150 mil solicitadas por clientes
com renda bruta anual de até R$ 500 mil.

B incentivar a contratação de operações destinadas aos Programas BB Produção Orgânica, BB Florestal e PRONAF Mais
Alimentos, excetuando-se dessa iniciativa o Programa BB Biodiesel, uma vez que os efeitos ambientais do biodísel ainda estão

sendo pesquisados. 

C celebrar Convênio Negocial PRONAF com cooperativas de crédito como mecanismo de mitigação de risco na ampliação da oferta

de crédito rural à agricultura familiar.

D priorizar o atendimento das demandas de crédito rural por meio de mix de recursos, ainda que os clientes não tenham utilizado

o seu teto de recursos controlados. 

E desestimular os financiamentos de integração lavoura-pecuária, devido à inexistência de planilhas para esses financiamentos no

aplicativo RTA. 


