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C Para cada uma das questões a seguir, marque a única opção correta, de acordo com o respectivo comando, utilizando, para as devidas
marcações, 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: BACEN = Banco Central do Brasil; BB = Banco do Brasil S.A.; BM&FBOVESPA = Bolsa de Mercadorias e Futuros/Bolsa
de Valores de São Paulo; BNDES = Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; MCR = Manual de Crédito Rural;
PROAGRO = Programa de Garantia da Atividade Agropecuária; PROGER = Programa de Geração de Emprego e Renda;
PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar; PRONAMP = Programa Nacional de Apoio ao Médio
Produtor Rural; RL = reserva legal.

1– AGRONEGÓCIOS

QUESTÃO 1

O conceito de commodity refere-se a produto

A padronizado internacionalmente, com unidade padronizada
para compra e venda, sendo permitida a sua entrega em datas
acordadas entre comprador e vendedor.

B padronizado nacionalmente, com unidade padronizada para
compra e venda, restrita a bolsas de mercadorias, sendo
permitida a sua entrega em datas acordadas entre comprador e
vendedor.

C padronizado internacionalmente, com unidade padronizada
para compra e venda, restrita a bolsa de mercadorias, sendo
permitida a sua entrega em datas acordadas entre comprador e
vendedor.

D que não detém marca ou rótulo, mas com unidade padronizada
para compra e venda, sendo permitida a sua entrega em datas
acordadas entre comprador e vendedor.

E que não detém marca ou rótulo, mas com unidade padronizada
para compra e venda restrita a bolsas de mercadorias.

QUESTÃO 2

Entre os princípios do modelo empresarial denominado
cooperativismo, destaca-se a adesão voluntária e livre, que
representa a liberdade de adesão por qualquer pessoa, desde que o
interessado

A não tenha outro membro da família já filiado.
B preencha os requisitos técnicos específicos do regime de

trabalho sob o qual irá atuar no departamento demandante.
C preencha os requisitos estatutários e esteja de acordo com os

propósitos da cooperativa.
D seja maior de idade e preencha os requisitos estatutários da

ACI.
E não ultrapasse, com sua adesão, o limite de vinte membros

associados no grupo a que aderir.

QUESTÃO 3

O associativismo e o cooperativismo são exemplos de ações
coletivas que abrangem uma série de atividades importantes para
alavancagem na capacidade produtiva de microempreendedores
rurais no Brasil. Os traços que distinguem esses exemplos incluem
o fato de que 

A a gestão, no associativismo, é exercida mediante o voto
ponderado de acordo com a produção de cada membro, e, no
cooperativismo, cada membro tem direito a um voto sem
ponderação.

B a responsabilidade, no associativismo, cabe à diretoria, e, no
cooperativismo, ela é proporcional ao capital subscrito.

C o associativismo executa o processo de comercialização
e o cooperativismo apenas auxilia nesse processo.

D não há, no associativismo, remuneração dos dirigentes, ao
passo que, no cooperativismo, a remuneração é definida pela
diretoria.

E há, no associativismo, o objetivo de prestação de serviço aos
filiados e à comunidade, e, no cooperativismo, esse objetivo
restringe-se aos filiados.

QUESTÃO 4

São potenciais beneficiários do crédito rural pessoas físicas ou
jurídicas que se dediquem às atividades de produção rural,

A excetuadas as cooperativas agropecuárias.
B excetuados os trabalhadores extrativistas, tais como pescadores

e seringueiros.
C excetuadas as associações de produtores.
D incluídos os indígenas emancipados não assistidos pela

Fundação Nacional do Índio.
E incluídos os que não sejam produtores, mas que realizem

pesquisa ou prestação de serviços no setor rural.

QUESTÃO 5

O Sistema Nacional de Crédito Rural é constituído por órgãos
classificados em três grupos, identificados como básicos,
vinculados e articulados. Cada item abaixo apresenta uma proposta
de associação entre grupo e órgãos, devendo ser julgado certo se a
associação proposta estiver correta, ou errado, em caso contrário.

I órgãos básicos: BB; Caixa Econômica Federal; empresas de
assistência técnica

II órgãos vinculados: cooperativas agropecuárias; BACEN;
Banco da Amazônia

III órgãos articulados: Banco do Nordeste do Brasil; cooperativas
de crédito; BNDES

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas os itens I e II estão certos.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão errados.

QUESTÃO 6

Com relação à carteira de crédito de agronegócio do BB, em 2010,
assinale a opção correta.

A O ano-safra é utilizado no calendário agrícola, com início em
agosto e término em julho do ano seguinte.

B O BB é o maior agente do crédito rural no país, sendo
responsável por quase metade dos valores aplicados no
PRONAF.

C O período de demanda por financiamento de custeio da safra
de verão das regiões Norte e Nordeste coincide com o período
da região Centro-Sul do país.

D A bovinocultura é o principal item financiado na carteira de
crédito de agronegócio do BB.

E O milho ocupa a segunda posição no ranque dos itens
financiados na carteira de crédito de agronegócio do BB.
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QUESTÃO 7

Tendo em vista que a sazonalidade representa um importante

elemento a ser considerado para efeito de gerenciamento e

elaboração de projetos agropecuários, assinale a opção correta.

A O calendário de atividades da propriedade rural deve estar de

acordo com as determinações da natureza, razão por que o

produtor não pode seguir o seu próprio calendário, sem avaliar

os ciclos de vida das plantas e dos animais.

B A presença de continuidade dos ciclos de produção no setor

rural é característica importante a ser considerada, já que, em

função das condições climáticas, não pode haver intervalos

entre uma e outra atividade.

C Os produtos agrícolas permitem elevada liquidez do capital

investido na forma de capital de giro ao longo de todo o

período de produção.

D A bovinocultura de corte de ciclo completo (da cria ao abate)

limita a venda de produtos somente ao final do ciclo produtivo.

E A especificidade dos ativos fixos é uma característica somente

observada no setor agropecuário, já que alguns investimentos

são totalmente impróprios para outras atividades produtivas.

QUESTÃO 8

A medição do grau de atratividade no sistema de referencial técnico

agropecuário envolve várias análises, tais como a apuração do custo

de produção da atividade financiada, o cálculo da receita esperada,

o comportamento histórico da produtividade e da renda (preços

versus produtividade) nos últimos cinco anos e o cálculo da

rentabilidade (receita/custo). No que concerne a essas análises,

assinale a opção correta.

A Para cada item financiado há um sistema de produção por

município, ainda que a caracterização e os custos desses

sistemas sejam idênticos.

B A receita esperada é calculada a partir do cálculo do preço

projetado versus preço médio versus fator de tendência.

C O fator de tendência é um índice de correção calculado

conforme a tendência mercadológica do produto cujo risco se

deseja medir.

D O índice de variação da produtividade considera o desvio da

produtividade esperada em relação à obtida no ano anterior.

E No cálculo do risco específico devem ser consideradas as

anotações cadastrais e o histórico de crédito do cliente.

QUESTÃO 9

Tendo em vista que o governo federal está liberando novos recursos

para o Plano de Safra da Agricultura Familiar, assinale a opção

correta.

A O Plano Safra é elaborado pelo BB em articulação com o

BACEN para atender às necessidades da agricultura familiar.

B Apesar das taxas atraentes, o crédito do PRONAF é uma

operação de elevado risco, por não contar com seguro de

clima.

C Para ter acesso às medidas anunciadas pelo Plano Safra da

Agricultura Familiar, o agricultor deve ser portador da

declaração de aptidão ao PRONAF.

D O Plano Safra é anual e abrange o período de 1.º de janeiro a

31 de dezembro.

E Os potenciais beneficiários do Plano Safra são aqueles

agricultores que estão classificados nos grupos C, D e E do

PRONAF.

QUESTÃO 10

Acerca dos prazos de financiamento de custeio rural e das

principais linhas de crédito para custeio, assinale a opção correta.

A O custeio pecuário pode ser financiado em um prazo de, no

mínimo, dois anos.

B O custeio agrícola pode ser financiado em três ou quatro anos,

conforme o ciclo da cultura.

C Nas modalidades do custeio alongado, o produtor rural deve

vender rapidamente sua produção após a colheita, para saldar

sua dívida com o agente financeiro.

D O PROGER Rural foi substituído pelo PRONAMP.

E A linha de crédito custeio corresponde somente aos recursos de

depósitos à vista, destinados aos produtores não enquadrados

no PRONAF.

QUESTÃO 11

A respeito do crédito rural de investimento na atividade

agropecuária, assinale a opção correta.

A No financiamento de investimento agropecuário, o pagamento

é realizado com o resultado de atividade de longo ciclo, como

as culturas permanentes.

B Carência é o momento do financiamento em que, por motivos

de intempéries, o produtor não conta com recursos para

realizar os pagamentos previstos.

C As linhas de investimentos do MCR 6.4 estão sujeitas a tetos

e as taxas são fixas.

D As modalidades de investimento do crédito rural são os

investimentos agrícola, pecuário e florestal.

E O MODERINFRA é uma das linhas de crédito para

investimento do crédito rural.
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QUESTÃO 12

Assinale a opção correta a respeito do crédito de comercialização

agropecuária.

A Empresas que adquirem produtos agropecuários não são

beneficiadas com esse crédito.

B Comercialização é um financiamento destinado ao setor

agropecuário que permite a rápida comercialização da

produção rural no momento da safra.

C Para as empresas do agronegócio, a linha de crédito

agroindustrial visa ao apoio financeiro exclusivamente para o

beneficiamento de produtos de origem agropecuária.

D Linha especial de crédito à comercialização e desconto de nota

promissória rural são exemplos de linhas de créditos de

comercialização.

E O crédito agroindustrial está vinculado às regras do MCR.

QUESTÃO 13

A respeito dos documentos essenciais na concessão de crédito rural,

assinale a opção correta.

A A assistência técnica que elabora projetos de financiamento

deve obrigatoriamente estar conveniada com o banco.

B Produtores arrendatários estão dispensados de apresentar cópia

do contrato de arrendamento ou da carta de anuência.

C A apresentação do projeto de viabilidade econômico-financeira

pode ser dispensada a critério da Gerência de Análise de

Projetos, da Diretoria de Crédito, após a análise de consulta

prévia.

D Nos casos em que a garantia for constituída por hipoteca,

devem ser apresentados documentos relativos aos bens móveis

e semoventes do produtor rural.

E Nos financiamentos de custeio agropecuário, em qualquer

caso, é obrigatória a apresentação do croqui ou mapa de

localização da lavoura financiada, datado e assinado pelo

proponente.

QUESTÃO 14

A prorrogação de dívidas do crédito rural

A pode ser solicitada a qualquer momento pelo produtor rural.

B pode ser solicitada sob o argumento de dificuldade de

comercialização.

C independe da análise da capacidade de pagamento.

D pode estender-ser por, no máximo, três anos.

E é formalizada independentemente da celebração de aditivo ao

instrumento de crédito.

QUESTÃO 15

Com relação ao risco das operações de crédito rural, assinale a
opção correta.

A O risco de crédito rural é inerente à atividade bancária e não
difere, na sua maior parte, do risco de outros segmentos no
que se refere ao retorno do capital investido.

B Todos os indicadores de risco estão dissociados da qualidade
da assistência técnica.

C O conservadorismo tecnológico do produtor rural não influi no
risco do crédito.

D A resistência do produtor rural em adotar mecanismos de
proteção de preços não interfere no risco da operação de
crédito.

E A elevação dos preços das matérias-primas não contribui para
aumentar o risco da operação.

QUESTÃO 16

Na orientação financeira ao produtor rural, o funcionário do banco
deve 

A explicitar as metas a serem atingidas pela agência.

B adotar abordagem proativa, identificando as carências do
cliente e apontando oportunidades e riscos inerentes à
operação, para a tomada de decisão.

C adequar as diferentes necessidades do cliente a normas e
pacotes de crédito preestabelecidos.

D oferecer-lhe produtos com o argumento de necessidade de
cumprimento de metas internas.

E condicionar a oferta de crédito rural à aquisição de outros
produtos do banco.

QUESTÃO 17

A respeito de aspectos relacionados à responsabilidade
socioambiental do agronegócio, assinale a opção correta.

A A RL — área da propriedade rural que deve ser mantida com
a vegetação original, cuja função é proteger o solo, as águas e
a biodiversidade — deve ser averbada à margem da inscrição
de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente.

B Áreas de preservação permanente são áreas cobertas por
vegetação, que se encontram às margens de rios, córregos,
lagos, nascentes e reservatórios artificiais, nas encostas com
mais de 15º de inclinação e nos topos dos morros.

C A averbação da RL é suficiente para a regularização ambiental
do imóvel rural.

D O licenciamento de atividades que utilizem recursos hídricos
está sujeito à apresentação da outorga de uso de água, que deve
ser solicitada ao órgão municipal competente.

E Sistema agroflorestal refere-se a uma forma de uso da terra na
qual se combinam espécies arbóreas lenhosas — frutíferas
e(ou) madeireiras — com matas naturais.
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QUESTÃO 18

No que se refere ao BB Seguro Agrícola, assinale a opção correta.

A Para os municípios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e parte do Nordeste, o BB Seguro Agrícola disponibiliza proteção para
operações de custeio agrícola de milho e soja.

B Parte do prêmio do BB Seguro Agrícola é subvencionada pelo governo federal, que anualmente define os limites e valores dessa
subvenção. 

C O BB Seguro Agrícola apresenta vantagem sobre o PROAGRO, porquanto o valor da franquia é menor e a cobertura permanece em
vigor mesmo que haja liquidação antecipada da operação. 

D No BB Seguro Agrícola, o comprovante de despesas é dispensado, bastando ao produtor apresentar o orçamento com a discriminação
das quantidades de insumos empregados e dos respectivos preços. 

E Para que maior número de produtores utilize o BB Seguro Agrícola, foi definido o mesmo valor do prêmio para o milho verão e a
soja nos municípios atendidos pela seguradora.

QUESTÃO 19

O agricultor Lucas dedica-se à produção de grãos, para o
que utiliza técnicas como rotação de culturas e plantio direto na
palha. Na safra de verão, cultiva soja e milho; na de inverno, trigo.
Lucas não tem obtido sucesso com a lavoura de inverno e, ano
após ano, ele tem enfrentado dificuldades para pagar o custeio.
Geralmente, a produtividade é baixa, devido a condições climáticas
ou a doenças cujo tratamento é caro, razão pela qual não compensa
fazer seu controle. Quando o ano é de colheita boa para o trigo, o
preço é insuficiente para pagar os gastos com a lavoura. Apesar
disso, Lucas alega que a lavoura de inverno é necessária para as
lavouras seguintes, de soja e milho, já que o trigo fornece a palha
para o plantio direto. As lavouras da safra de verão têm propiciado
bom resultado econômico, compensando os gastos com o trigo.

Com base nessa situação hipotética e nos normativos de crédito
rural, assinale a opção correta.

A Lucas pode contratar o custeio para as lavouras de soja, milho
e trigo em uma única operação, já que as atividades são
complementares, desde que o prazo total não seja superior a
um ano.

B Se a lavoura de trigo for considerada deficitária
economicamente, o seu custeio pelo crédito rural só pode ser
contratado conjugado com mitigadores de produção e de preço
e se houver vinculação de garantias reais.

C No caso relatado, se a lavoura de trigo for classificada como
empreendimento de risco E, serão obrigatórios, para a
aprovação do financiamento do seu custeio, o parecer
favorável do analista técnico rural e a vinculação de assistência
técnica.

D Os prejuízos causados por doenças na lavoura de trigo são
amparáveis pelo PROAGRO, independentemente de existir
ou não método de controle ou profilaxia técnica para essas
doenças.

E Nos anos em que a colheita de trigo é boa, mas o preço de
venda do produto é insuficiente para pagar os custos com a
lavoura, é possível prorrogar a operação, mesmo que ela esteja
amparada pelo PROAGRO.

QUESTÃO 20

Os mecanismos de proteção de preços apresentam características

peculiares. A respeito das vantagens e desvantagens de cada um

deles, assinale a opção correta.

A Nos contratos a termo, há possibilidade de recompra e de

revenda, sendo reduzido o risco de inadimplência e de não

cumprimento do contrato.

B Nos contratos de opções, o produtor fica impossibilitado de

reverter a posição até o vencimento desses contratos.

C Ao se operar no mercado de futuros, ocorrem despesas

referentes ao diferencial de base, definido como frete entre o

local em que está depositado o produto e as praças-base

definidas pela BM&FBOVESPA para sua entrega no

vencimento do contrato.

D Ao se proteger de baixas no mercado de futuros (hedge de

venda), o produtor terá de desembolsar o valor referente aos

ajustes diários se a cotação na BM&FBOVESPA estiver acima

do valor do contrato.

E Ao contratar opções, o produtor terá diversos custos

operacionais definidos pela BM&FBOVESPA, tais como

margem de garantia, corretagem e taxas.
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