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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: APP = áreas de preservação permanente; ATNC = assessoramento técnico a nível de carteira; ATR = analista técnico rural;

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; DAP = declaração de aptidão; DIRAG = Diretoria de Agronegócios do BB;

IBAMA = Instituto Brasileiro de Meio Ambiente; PGPAF = Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar;

PROAGRO = Programa de Garantia da Atividade Agropecuária; PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura

Familiar; RTA = referencial técnico agropecuário.

QUESTÃO 1

O governo federal divide sua política de atuação junto ao setor rural

em duas vertentes: a primeira, sob o comando do Ministério do

Desenvolvimento Agrário, está voltada para a agricultura familiar

e para os programas da reforma agrária; a segunda, de

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, está direcionada para a denominada agricultura

patronal ou de mercado. Acerca da atuação do governo federal

junto ao setor rural, assinale a opção correta.

A O governo federal divulga sua estratégia de atuação para o

setor rural por meio de planos de safra, que são revistos a

cada ano e tratam conjuntamente da agricultura familiar e da

agricultura de mercado.

B O montante de recursos que o governo federal disponibiliza

para o crédito da agricultura de mercado depende do volume

de depósitos a prazo em todo o Sistema Financeiro Nacional.

C O PGPAF, que garante preço mínimo de comercialização

quando o preço de mercado é inferior ao valor do custo de

produção, é um dos incentivos à produção agropecuária de

mercado.

D O governo federal disponibiliza crédito para os agricultores

familiares investirem em atividades que não estejam

diretamente ligadas à produção agropecuária.

E Um dos incentivos do governo federal para a reforma agrária

ocorre na forma do crédito fundiário, empréstimo para

aquisição de terras e infraestrutura, sem pagamento de juros.

QUESTÃO 2

O programa Gestão da Safra visa mobilizar a rede de agências a

atingir os objetivos propostos, valorizar e reconhecer os esforços de

funcionários/agências envolvidos e incrementar os resultados do

agronegócio do BB de maneira sustentável. Os indicadores do

programa Gestão da Safra incluem

A valores contratados – agricultura empresarial; cartão Ourocard

Agronegócio; e investimento BNDES rural.

B inadimplência – agricultura familiar; diligência zero; e limites

de crédito de produtor rural – agricultura empresarial.

C investimento BNDES rural; cartão Ourocard Agronegócio; e

inadimplência – agricultura empresarial.

D valores contratados – agricultura familiar; inadimplência –

agricultura empresarial; e seguro rural – mitigador.

E diligência zero; seguro rural – mitigador; e limites de crédito

de produtor rural – agricultura empresarial.

QUESTÃO 3

No BB, a completa orientação financeira ao produtor rural demanda

a oferta de soluções que possam agregar facilidades e comodidades

à gestão do ciclo financeiro de suas atividades agropecuárias.

Na orientação financeira ao cliente produtor rural, deve-se

A considerar as diferenças das pessoas, desenvolvendo opções

individualizadas para a venda dos produtos e serviços que

tenham maior peso no acordo de trabalho.

B esclarecer todas as variáveis que lhe permitam a escolha da

opção mais adequada, livre de pressões, de forma a estimulá-lo

a atingir as metas estabelecidas pelo programa Gestão da Safra.

C identificar as suas carências e apontar as oportunidades e os

riscos inerentes para a tomada de decisão que valorize sua

proteção patrimonial e financeira.

D avaliar periodicamente a rentabilidade e o risco da atividade

por ele desenvolvida, estimulando-o a atingir as metas de

produtividade estabelecidas.

E valorizar a estratégia negocial, indicando-lhe, com

embasamento técnico e argumentação prática, o portfólio de

produtos e serviços de melhor rentabilidade para a agência.
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QUESTÃO 4

Ao solicitar ao BB financiamento de custeio, sob o amparo

do PRONAF, grupo Agricultor Familiar, um agricultor apresentou

DAP emitida pelo sindicato de trabalhadores rurais do município,

na qual havia o registro de que a sua renda bruta agropecuária anual

era de R$ 40 mil. Quando da análise da proposta, foi constatado que

o CPF do agricultor estava vinculado ao cadastro de uma oficina

mecânica, localizada na sede do município vizinho. No cadastro

dessa empresa, o agricultor aparecia como sócio, com uma renda

anual de R$ 30 mil, proveniente de pró-labore.

Diante dessa situação hipotética, o procedimento correto a ser

adotado pelo funcionário do BB é 

A comunicar o fato ao conselho municipal de desenvolvimento

rural sustentável, ou ao MDA, uma vez que foi identificado

desvio na emissão da DAP.

B comunicar o fato ao sindicato dos trabalhadores rurais que

emitiu a DAP, considerando ter havido falha na emissão da

declaração.

C comunicar o fato à delegacia de polícia do município, visto que

se configura, nesse caso, tentativa de fraude e de crime contra

o sistema financeiro.

D comunicar o fato à DIRAG, uma vez que o assunto extrapola

a competência da agência.

E analisar a proposta, pois não ocorreu irregularidade na emissão

da DAP, já que a renda obtida com a atividade agropecuária é

superior à renda obtida com a oficina mecânica.

QUESTÃO 5

A ferramenta denominada ITF é um sistema que permite o

acolhimento, o envio e o acompanhamento de intenções de

negócios dos clientes do BB. Acerca do funcionamento dessa

ferramenta, assinale a opção correta.

A O funcionário do BB acolhe intenções de negócios via Internet.

B São passíveis de acolhimento intenções de negócios de

investimentos e de comercialização da produção.

C Intenções de negócio que não estejam vinculadas a feira ou

evento conveniado são passíveis de acolhimento.

D O cliente proponente ou a empresa de assistência técnica

conveniada pode enviar intenção de negócios pela Internet.

E Intenções de negócio de aquisição de insumos e investimentos

são passíveis de acolhimento.

QUESTÃO 6

O gerente de uma agência do BB está preocupado com o

recebimento dos empréstimos de custeio de cana-de-açúcar, porque

houve quebra de safra na região. Os poucos produtores que

conseguiram boa colheita reclamam do preço e estão ameaçando

não pagar o custeio. O preço da cana-de-açúcar está 30% menor

que o da safra passada, mas há expectativas de aumento nos

próximos meses.

Com base nessa situação hipotética, e considerando que os

empréstimos de custeio vencem dentro do mês atual e que todas as

operações foram contratadas com o amparo do PROAGRO, o

procedimento correto a ser adotado no âmbito da agência do BB

consistirá em

A conceder prazo de espera para os produtores com boa colheita

e acolher pedidos de cobertura do PROAGRO para os demais.

B acolher pedidos de todos os produtores para cobertura pelo

PROAGRO, considerando que esse programa cobre perdas,

inclusive os valores gastos com recursos próprios.

C prorrogar as operações dos produtores com boa colheita, se

comprovada a incapacidade de pagamento e acolher pedidos

de cobertura do PROAGRO para os demais.

D acolher pedidos de cobertura do PROAGRO, por dificuldade

de comercialização, para todos os produtores, comprovando a

situação por meio de relatório da assistência técnica, ou do

ATNC.

E prorrogar as operações dos produtores que tiveram quebra de

safra, uma vez que o PROAGRO não cobre todo o valor do

financiamento, além de conceder prazo de espera para os

demais.

QUESTÃO 7

Um dos orientadores estratégico-negociais divulgados pela DIRAG

é estimular as contratações por meio de parcerias firmadas mediante

convênios. Para a agricultura familiar, estão disponíveis, entre

outros, os convênios negociais e os operacionais. A respeito desses

convênios, assinale a opção correta.

A Convênios operacionais exigem a constituição de fundo

garantidor por parte da cooperativa.

B Nos convênios negociais, o BB remunera a cooperativa por

prestação de serviços.

C Nos convênios negociais, a cooperativa acolhe a proposta e

atualiza o cadastro, mas não contrata a operação.

D Convênios negociais podem ser firmados com cooperativas

agropecuárias ou com cooperativas de crédito rural.

E Nos convênios operacionais, o financiamento ao cooperado

impacta o limite de crédito da cooperativa.
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QUESTÃO 8

A globalização e os blocos econômicos alteram

significativamente o panorama internacional. Nesse cenário,

verdadeira guerra pelas exportações está lançada, fazendo uso até

mesmo da arma cambial. Os norte-americanos prometem fazer a

maior ofensiva do país no comércio internacional. Em cinco anos,

o governo norte-americano quer dobrar as exportações do

agronegócio, que devem alcançar US$ 100 bilhões neste ano.

Outra estratégia norte-americana para ampliar a

participação no mercado mundial será intensificar os acordos

bilaterais com os países onde cresce o consumo, como a China.

Responsável por 54% do comércio global do complexo soja, o país

asiático é a principal aposta norte-americana para alavancar as

exportações do setor. Os chineses, vale lembrar, compram

atualmente metade das exportações brasileiras do grão. Os Estados

Unidos da América também querem participar do mercado de maior

valor agregado. Um exemplo é a exportação de carne suína para a

Rússia, onde fatalmente fica estabelecida outra disputa com o

Brasil.

Agroanalysis, maio/2010 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto acima e considerando as

exportações brasileiras de produtos agrícolas, assinale a opção

correta.

A Se a estratégia norte-americana mencionada no texto for bem-

sucedida, o Brasil poderá deixar a posição de maior exportador

mundial de soja. 

B Apesar de comprar metade das exportações brasileiras de

grãos, o mercado chinês tem diminuído lentamente sua

participação nas exportações agrícolas brasileiras.

C O Brasil tem aumentado sua participação no comércio mundial

de carne suína, alcançando, no final de 2009, a posição de

segundo maior exportador desse item.

D O setor de carnes é o terceiro maior nas exportações

agropecuárias brasileiras, sendo antecedido pelos complexos

soja e sucroalcooleiro.

E O maior destino das exportações agrícolas brasileiras é a União

Europeia, seguida pela China.

QUESTÃO 9

segmento mês/ano

dezembro/2008 março/2009 dezembro/2009 março/2010

mini 10.714 11.008 11.262 11.329

pequeno 8.623 9.239 10.675 11.050

médio e

grande
41.764 41.297 40.952 38.996

cooperativa 2.589 2.743 2.763 2.738

total 63.690 64.287 65.652 64.113

A tabela acima mostra a evolução do saldo, em milhões de reais, da

carteira de agronegócios do BB, dividida por porte do cliente.

Considerando a classificação dos produtores rurais quanto ao porte,

assinale a opção correta.

A Os produtores rurais são classificados segundo sua RBA,

consideradas as receitas das atividades não agropecuárias e os

rebates previstos nas linhas de crédito.

B A diminuição da participação dos médios e grandes produtores

na carteira de agronegócios do BB deve-se a uma mudança nos

critérios de classificação da RBA.

C Produtores empresariais são os produtores rurais classificados

como grandes, médios ou pequenos produtores que não sejam

beneficiários do PRONAF.

D Para ser classificado como miniprodutor, é necessário ter RBA

compatível com os normativos do BACEN, independentemente

de ser beneficiário do PRONAF.

E Os produtores familiares não beneficiários do PRONAF são

classificados no segmento demais produtores.

QUESTÃO 10

O agronegócio desempenha papel estratégico na economia

brasileira. As riquezas geradas a partir do agronegócio

correspondem a um terço do produto interno bruto do país e a

participação desse tipo de negócio na balança comercial é

expressiva. Agronegócio pode ser corretamente conceituado como

o somatório das

A cadeias produtivas de todos os produtos de origem florestal e

de extrativismo vegetal desenvolvidas no âmbito da agricultura

familiar.

B cadeias produtivas de todos os produtos de origem agrícola ou

pecuária desenvolvidas no âmbito da agricultura empresarial.

C cadeias produtivas de todos produtos de origem agrícola,

pecuária, florestal e de extrativismo vegetal desenvolvidas no

âmbito da agricultura familiar e empresarial. 

D produções “antes da porteira”, “dentro da porteira” e “depois

da porteira” destinadas à exportação.

E produções “antes da porteira”, “dentro da porteira” e “depois

da porteira” desenvolvidas no âmbito da agricultura

empresarial.
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QUESTÃO 11

O tempo decorrido desde o início dos trabalhos para executar a

atividade agrícola até o momento em que o produto está em

condições de ser comercializado pode mais do que dobrar, se

comparado ao período que vai do plantio até a colheita. Na criação

de animais, a obtenção de receita varia de acordo com a atividade

específica: giros quinzenais, na bovinocultura de leite; pouco mais

de quarenta dias, na avicultura de corte; cerca de cem dias, na

suinocultura; e uma média de quatro anos, na bovinocultura de corte

de ciclo completo. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A O produtor, como forma de evitar o pagamento de juros

desnecessários, deve obter os financiamentos de custeio

agrícola menos de cinco dias antes da data de plantio.

B Finda a colheita, independentemente do tipo de produto que

cultive, o produtor dispõe de recursos para efetuar o

pagamento de empréstimos. 

C O vencimento das operações de custeio agrícola deve ser

estabelecido quinze dias após o término da colheita. 

D As operações de custeio para bovinocultura de corte vencem

em até dois anos, podendo ser renovadas por igual período. 

E O prazo de vencimento para os financiamentos rurais deve

respeitar o ciclo da atividade financiada.

QUESTÃO 12

A respeito do RTA, aplicativo utilizado pelo BB na concessão de

crédito rural e cuja atualização e gerenciamento estão a cargo dos

ATRs integrantes do ATNC, assinale a opção correta.

A No RTA, os principais itens para apuração do grau de

atratividade dos empreendimentos agropecuários são o custo

de produção, a produtividade e o preço, aos quais se associam

variáveis como solo, distâncias e mercado.

B De acordo com o RTA, o grau de atratividade E indica que,

para financiar determinado empreendimento agropecuário, é

necessário adotar mecanismo mitigador de risco.

C Calculado no RTA, o índice de variação da produtividade

indica a necessidade de se adotar o mecanismo de proteção de

preço no financiamento de determinado empreendimento rural.

D O acesso ao RTA é restrito aos ATRs integrantes do ATNC.

E Um empreendimento agropecuário com grau de atratividade D,

calculado no RTA, pode ser financiado pelo PRONAF, desde

que haja parecer favorável do analista técnico rural.

QUESTÃO 13

Na safra de verão 2008/2009, um agricultor de 40 anos de

idade, com vida estável e sem problemas de saúde, cultivou 100 ha

de milho. No momento do plantio, ele planejou colher 10 t/ha e

pretendia vender o produto a R$ 20,00 por saca de 60 quilos, após

a colheita. O custo de produção foi de R$ 14,00 por saca. Esse

agricultor contratou, então, o seguro agrícola e antecipou, com a

trading, a compra dos fertilizantes e agroquímicos cotados em dólar

a R$ 1,55/US$, para pagamento posterior. Quando ele liquidou o

débito, essa cotação era de R$ 2,10/US$. O agricultor empregou

elevado nível de tecnologia na lavoura, conforme orientado pela

assistência técnica, e, na colheita, obteve a produtividade esperada,

mas somente conseguiu vender o produto a R$ 18,00 por saca.

Com base nessa situação hipotética, considerando a possibilidade

de incidência de risco(s) sobre as atividades agropecuárias, julgue

os seguintes itens.

 

I A atividade foi submetida ao risco institucional. 

II A atividade foi submetida ao risco de preço. 

III A atividade não foi submetida ao risco pessoal e ao risco de

produção.

IV O BB, ao financiar o produtor, foi submetido ao risco de preço.

V O risco financeiro de uma atividade agropecuária pode

decorrer de um ou mais tipos de riscos. 

Estão certos apenas os itens 

A I, II e III. 

B I, III e IV. 

C I, IV e V.

D II, III e V.

E II, IV e V.
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QUESTÃO 14

Determinado produtor rural desenvolve atividades

pecuárias e agrícolas, mas a maior parte de sua receita provém da

produção de leite. Para melhorar as explorações, esse produtor

dirigiu-se a uma agência do BB, onde apresentou proposta de

financiamento para os seguintes itens: plantio de 50 ha de milho

para fazer silagem; plantio de 20 ha de feijão; aquisição de calcário,

sementes e fertilizantes para formação de pastagens; aquisição de

equipamentos e doses de sêmen para inseminação artificial e

construção de redes elétrica e de telefonia rural.

A partir dessa situação hipotética e considerando que o crédito rural

destina-se à aplicação em custeio agrícola e pecuário,

comercialização da produção e investimento em bens fixos e

semifixos, assinale a opção correta.

A Os plantios de milho e de feijão são financiados como custeio

agrícola.

B As aquisições de calcário, sementes e fertilizantes para

pastagens são financiadas como custeio pecuário.

C As redes elétrica e de telefonia rural não são financiáveis no

crédito rural. 

D Pequenos gastos de investimento são financiáveis como

custeio. 

E Os equipamentos para inseminação artificial e as doses de

sêmen são investimentos semifixos.

QUESTÃO 15

O programa Agricultura de Baixo Carbono, introduzido no Plano

Agrícola e Pecuário 2010/2011, contempla uma série de opções

tecnológicas para a agropecuária brasileira, com vistas a minimizar

a emissão dos gases de efeito estufa. Esse programa visa dar

condições para que o produtor rural realize os investimentos

necessários e incorpore tecnologias ao longo do processo produtivo.

No que se refere às opções sustentáveis para a agropecuária

brasileira, assinale a opção correta.

A A redução das atividades agropecuárias e agroflorestais

em áreas degradadas contribui para o menor impacto no

desmatamento de florestas, sobretudo no bioma amazônia.

B Embora seja adotado por muitos produtores rurais, o sistema

que envolve lavoura, pecuária e florestas deve ser evitado, uma

vez que tem promovido a elevação dos níveis de liberação de

gases de efeito estufa.

C O sistema de plantio direto adotado no Brasil exige a queima

de palhada, o que amplia a emissão de gases de efeito estufa.

D Em pastagens degradadas, o cultivo de lavouras em nível ou

contorno cria obstáculos à descida da enxurrada, aumentando

o encharcamento e o processo de erosão do solo.

E O plantio direto e o manejo integrado de pragas, doenças e

ervas daninhas são práticas que requerem adaptações locais

com resposta positiva na redução de impactos ambientais.

QUESTÃO 16

Para que o produtor rural adote sistemas de produção sustentáveis

e boas práticas agrícolas, é necessário divulgar orientações visando

à adequação da propriedade rural à legislação ambiental. Quanto a

essa legislação, assinale a opção correta.

A As áreas de reserva legal que mantêm a vegetação original são

dispensadas de averbação à margem da inscrição de matrícula

do imóvel, desde que sejam identificadas e registradas junto

ao IBAMA.

B As APPs são isentas do imposto territorial rural, e o produtor

precisa apresentar ao IBAMA declaração para reconhecimento

dessas áreas, por meio do ato declaratório ambiental.

C A recuperação de APPs não poderá ser realizada fazendo-se

uso de sistemas agroflorestais, mesmo que garantida a função

ambiental de tais áreas.

D As áreas sem cobertura vegetal localizadas nas margens de

rios, nascentes e encostas de morros com mais de 45% de

inclinação e as que se encontrem nos topos dos morros não são

consideradas APPs. 

E As APPs podem estar localizadas em qualquer parte do imóvel,

desde que vegetadas e devidamente averbadas à margem da

inscrição de matrícula do imóvel.

QUESTÃO 17

Um grande produtor de soja, entendendo que os preços

atuais estão baixos e que haverá alta nos próximos meses, está com

parte do produto da safra em seus armazéns, na espera do melhor

momento para comercializá-lo. Embora creia que o preço da soja

subirá, ele quer proteção para uma possível baixa de preços. Ao

consultar seu gerente no BB, o produtor foi orientado a realizar

contratos de opção.

A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, se o

produtor comprar uma opção de

A venda (put) e, no vencimento, os preços de mercado estiverem

acima do valor da opção (strike), ele poderá não exercer o

direito de venda e perderá o valor pago pelo prêmio.

B venda e, no vencimento, os preços de mercado estiverem

abaixo do valor da opção, ele não exercerá o direito de venda,

mas não perderá o valor pago pelo prêmio.

C compra (call) e, no vencimento, os preços de mercado

estiverem acima do valor da opção, ele poderá não exercer o

direito de venda e perderá o valor pago pelo prêmio.

D compra e, no vencimento, os preços de mercado estiverem

abaixo do valor da opção, ele não exercerá o direito de venda,

mas não perderá o valor pago pelo prêmio.

E venda e, no vencimento, os preços de mercado estiverem

abaixo do valor da opção, ele exercerá o direito de venda e

entregará o produto no preço do dia a armazém credenciado.
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QUESTÃO 18

No que se refere à estratégia de mitigação de riscos de preços na venda de determinado produto em uma data futura, estão disponíveis

para o produtor rural os contratos de opções, de futuro e a termo. Com relação a tais contratos, assinale a opção correta. 

A O depósito da margem de garantia é requerido pela BM&FBOVESPA para assegurar as operações de compra ou de venda de contratos

futuros na bolsa de valores e garantir os ajustes diários. 

B Para os contratos de opções de venda (put), exige-se o pagamento de margem de garantia quando as cotações estiverem acima do valor

contratado (strike).

C Nos contratos futuros, o diferencial de base considera o tempo do contrato e o custo do frete entre a região produtora e a cidade/região

definida pela BM&FBOVESPA como base. 

D Nos contratos de opções de venda, o produtor deverá acompanhar a variação da BM&FBOVESPA para não pagar o prêmio quando

o preço ficar abaixo do valor contratado.

E No ambiente da BM&FBOVESPA, os riscos dos contratos a termo são diluídos entre os investidores, sendo tais contratos

padronizados para cada produto negociado.

QUESTÃO 19

Quando comparada aos demais setores produtivos, a atividade

agropecuária está sujeita a riscos adicionais, associados às

intempéries climáticas, doenças, pragas e variações de preços.

Geralmente, esses riscos guardam relação com a oferta concentrada

nos períodos da safra, as quedas e os aumentos na produção, a

elevação e retração no consumo, entre outros. Com relação aos

instrumentos de que o BB dispõe para minimizar esses riscos,

assinale a opção correta.

A Para minimizar os riscos de produção, o PROAGRO Mais

atende operações da agricultura empresarial localizadas nos

municípios considerados aptos pelo zoneamento agrícola.

B Os produtores de soja, milho, arroz e café arábica podem

ampliar o valor financiado no BB ao fazer proteção de

preços desses produtos mediante contratos futuros da

BM&FBOVESPA.

C O agricultor familiar que acessa o crédito de custeio conta com

o PGPAF, que garante preços suficientes para cobrir os custos

totais de produção.

D O agricultor que busca proteção para a queda futura de preços

pode utilizar os leilões de prêmio para escoamento de produto

e prêmio equalizador pago ao produtor operacionalizados pela

Companhia Nacional de Abastecimento. 

E Aos clientes produtores rurais que buscam a proteção de

preços em bolsas, o BB possibilita financiar a margem de

garantia e os ajustes diários.

QUESTÃO 20

Assinale a opção correta a respeito do BB Seguro Agrícola e do

PROAGRO. 

A Por tratar-se de seguro amparado pelo governo, o PROAGRO

oferece valor de cobertura contra sinistros maior do que o

valor do BB Seguro Agrícola.

B O BB Seguro Agrícola está restrito a algumas culturas e

regiões, mas ele e o PROAGRO requerem a observância do

zoneamento agrícola.

C Diferentemente do PROAGRO, o BB Seguro Agrícola

considera como evento passível de cobertura a variação

excessiva da temperatura.

D Em ambos os seguros, o percentual de indenização é definido

em função da produtividade e da renda esperadas pelos

produtores.

E Ambos os seguros estão sujeitos a glosas; no PROAGRO, estas

se baseiam na produtividade colhida e, no BB Seguro

Agrícola, em toda a renda do produtor.
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