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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.

Texto para as questões de 1 a 4

Com a inclusão das emissões florestais em acordos
internacionais de clima, o conceito de redução das emissões
oriundas de desmatamento e degradação florestal, ou REDD, está
ganhando destaque nas negociações capitaneadas pela Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Hoje, usa-
se o termo REDD+ (ou REDD plus) para um conjunto de medidas
que possa ser adotado por países em desenvolvimento não só para
reduzir o desmatamento e degradação, mas também para fortalecer
a conservação florestal, a gestão sustentável das florestas e
atividades de reflorestamento com espécies nativas. Na prática,
representa a criação de um mecanismo em que os países capazes de
reduzir as emissões provenientes do desflorestamento e dispostos
a fazê-lo sejam compensados financeiramente por isso. Essa
alternativa tem potencial para mitigar as emissões de gases de efeito
estufa (GEE) a custos baixos e, ao mesmo tempo, gerar
financiamento para conservar as florestas tropicais. No entanto, há
questões que precisam ser tratadas para assegurar a viabilidade de
iniciativas de REDD. Entre essas questões, destaca-se o que se
convencionou chamar de vazamento. Segundo esse conceito, os
esforços para evitar as emissões de carbono florestal em um local,
por meio do estabelecimento de uma área protegida, por exemplo,
poderiam apenas desviar o desmatamento para outro local.

Anthony B. Anderson. Internet: <www.forumclima.pr.gov.br>.

QUESTÃO 1

Tendo o texto como referência inicial e considerando os conceitos

de REDD, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental

(RSA), bem como a relação entre eles, assinale a opção correta.

A O REDD, conceito proposto após a conferência Rio-92, não

está vinculado aos documentos aprovados nesse evento.

B O REDD+ atende a mais de um objetivo de desenvolvimento

do milênio.

C A Declaração de Johannesburgo elegeu como prioridades água

e saneamento, biodiversidade, energia, saúde e agricultura.

Entretanto, o REDD não converge para essas prioridades,

contrariando, inclusive, pelo menos, duas delas.

D Com base no REDD+, a questão das emissões de GEE é

tratada de forma isolada, ressaltando-se as consequências de

forma unidisciplinar.

E O REDD contempla somente uma das três dimensões do

desenvolvimento sustentável.

QUESTÃO 2

O vazamento a que o texto se refere pode ser minimizado ou

evitado com fundamento nos princípios do desenvolvimento

sustentável, adotando-se 

A uma estratégia de desenvolvimento local sustentável, e não,

uma abordagem regional.

B o ordenamento territorial com base eminentemente técnica, de

forma a que os sentimentos de pertencimento e as práticas

tradicionais se submetam a esses regramentos em prol dos

benefícios globais de combate às mudanças climáticas.

C programas de crédito no território-alvo, dado que o excesso de

capital em circulação tende a incentivar o desmatamento pelos

pequenos produtores, sobretudo na Amazônia.

D planos de manejo e estabelecendo-se zonas de amortecimento,

bem como fortalecendo-se conselhos gestores participativos ao

se criarem áreas protegidas como parques nacionais.

E procedimentos de agente negocial, sem interferência, no

entanto, nas cadeias de valor.

QUESTÃO 3

A respeito da possível relação entre o REDD+ e a estratégia

negocial do desenvolvimento regional sustentável (DRS), assinale

a opção correta.

A O REDD+ pode ser considerado exemplo de desafio em que se

busca encontrar oportunidades em meio a adversidades.

B A visão de futuro é a que melhor lida com a problemática do

vazamento.

C Caso o Banco do Brasil S.A. (BB), no Amazonas, se envolva

em um programa nos moldes do REDD+, a área atendida pelo

plano de negócios DRS será necessariamente superior à da

jurisdição da dependência. 

D Em programas inspirados no REDD+, a participação do BB

limita-se à de agente de crédito conforme o conceito de

concertação, cabendo ao Estado o papel de agente catalisador,

de forma a preservar os papéis institucionais e suas

especializações.

E Na visão de futuro, os atores sociais envolvidos em um

programa inspirado no REDD+ devem estabelecer, com o

auxílio do BB, os elos de valores e de produtos decorrentes da

redução do desmatamento. 
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QUESTÃO 4

Considerando, ainda, o REDD, assinale a opção correta acerca de
pilares da sustentabilidade.

A Ao REDD+ não se aplica o conceito de racionalidade
ambiental de E. Leff, visto que esse conceito está voltado para
os limites do setor produtivo fabril.

B A educação ambiental pouco pode contribuir para a
implementação de um programa de REDD+, pois este é um
instrumento de cunho econômico.

C O REDD+, pelo fato de ser um conceito difundido após o
protocolo de Kyoto, não guarda relação com o comércio de
créditos de carbono.

D O REDD+, adotado no campo da valoração dos bens e serviços
ambientais, pode ser considerado como tendo o pilar social da
sustentabilidade.

E Para que o BB ingresse em programas REDD é dispensável a
identificação dos mercados real e potencial do serviço.

Texto para as questões de 5 a 12

O Brasil ratificou sua adesão à Convenção-Quadro de
Controle do Tabaco em 27/10/2005. Ela constitui o primeiro tratado
internacional para o controle do tabaco proposto pela Organização
Mundial de Saúde. Desde que o Brasil ratificou essa Convenção, o
Ministério do Desenvolvimento Agrário desenvolveu o Programa
Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco
(PNDACT), um esforço para convencer os produtores a deixarem
o cultivo. Culturas como a do pêssego e a vitivinicultura, bem como
a produção de leite, são as atividades mais incentivadas na região
Sul. O programa inclui reuniões e seminários, além de visitas
técnicas para mostrar aos produtores que é possível trabalhar com
outras atividades. No entanto, em cinco anos, foram poucas as
conquistas e ainda há muito trabalho, principalmente pelo fato de
os produtores alegarem que é difícil encontrar outra cultura que
garanta rentabilidade semelhante. Reforça a diretriz governamental
o resultado de pesquisa de 2009 do Departamento de Estudos
Socioeconômicos Rurais do Paraná, que aponta que 73% dos
produtores entrevistados disseram ter o desejo de mudar de
atividade. Segundo essa pesquisa, de 228 famílias que
abandonaram, definitiva ou temporariamente, o cultivo do fumo,
34,2% o fizeram por problemas como o baixo rendimento
financeiro. Já 24,7% dos agricultores abandonaram a atividade por
problemas de saúde causados, em grande parte, por agrotóxicos.
Para completar, no Brasil, o preço do fumo é negociado e acordado
entre representantes das empresas fabricantes de cigarros e
produtores, e, geralmente, a classificação feita pela empresa é uma
forma de rebaixar o preço pago aos agricultores. O produtor
brasileiro recebe 13 vezes menos que o japonês. O fumo produz
renda, mas não desenvolve os municípios. Em 42 cidades do Sul,
68%, o índice de desenvolvimento humano (IDH) é pior que o da
média da região e há grande desigualdade na distribuição de renda
local. A empresa fornece, ainda, insumos e agrotóxicos aos
produtores, descontando esses valores no momento da compra da
folha do fumo e garantindo o vínculo dos produtores com a
empresa.

Internet: <www.economia.estadao.com.br> e

<www.agrosoft.org.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

A partir do texto e considerando a problemática da produção do

fumo e do PNDACT e sua relação com a RSA e o DRS, assinale a

opção correta.

A Para que o PNDACT seja bem-sucedido, os cultivos

alternativos devem ser implantados prioritariamente na forma

de aglomerados produtivos.

B Na implantação do PNDACT, podem ser organizados, em

torno da vitivinicultura, arranjos produtivos locais, os quais

correspondem a agrupamentos de agentes econômicos,

políticos e sociais que atuam em diferentes fases do processo

produtivo de uma atividade produtiva em uma comunidade,

com vínculos frágeis de interação, cooperação, aprendizagem

e pouca sinergia.

C O BB pode contribuir para o PNDACT, atuando nos

denominados fatores do entorno das cadeias produtivas.

D O índice de Gini, utilizado para se medir o nível de bem-estar

de uma população, deve apresentar um valor numérico

absoluto semelhante ao do IDH, no exemplo citado.

E Pelo fato de o PNDACT ser nacional, suas ações de

implementação não podem integrar a Agenda 21 Local.

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta com relação à problemática da fumicultura

e ao PNDACT. 

A A empresa fabricante de cigarros, ao fornecer insumos e

agrotóxicos, está alinhando-se com o conceito de RSA.

B Com base nos conceitos de DRS e RSA, o BB defende que,

alternativamente à migração para novas culturas, se fortaleça

a cadeia de valor do produto, visto que o problema se

concentra no baixo retorno financeiro ao produtor.

C O BB, ao decidir apoiar financeiramente uma empresa

produtora de cigarros, deve levar em conta os riscos

financeiros de inadimplência, os quais constituem parâmetros

suficientes para a tomada de decisão no âmbito da RSA.

D A empresa fabricante de cigarros, ao reivindicar apoio

financeiro do BB, pode ter reconhecida sua adesão plena ao

Pacto Global, em todos os dez princípios.

E A implantação do PNDACT corresponderia ao terceiro erre

dos três erres da ecoeficiência.
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QUESTÃO 7

Considerando a problemática do tabaco, assinale a opção correta

acerca da RSA no BB.

A Trazer o tema da Convenção-Quadro de Controle do Tabaco

no âmbito da RSA para o interior da instituição é possível,

embora o BB ainda não disponha de um canal ou instância

instituído formalmente para tal fim.

B Desenvolver programas voltados para os funcionários do BB

tratando dos objetivos da Convenção-Quadro de Controle do

Tabaco e sua relação com a saúde individual, apesar de

meritória, deve ser descartada no âmbito da RSA, porque ela

se aplica às atitudes externas e não ao ambiente interno do BB.

C O BB não deve adquirir participação societária em empresas

fabricantes de cigarros, seguindo as diretrizes da RSA na

estratégia corporativa.

D O BB deve desenvolver campanhas intensivas embasadas

simplesmente em imagens fortes de pessoas doentes devido ao

fumo, como forma de chocar seus clientes e usuários para a

temática, sem referências à Convenção-Quadro de Controle do

Tabaco e à RSA, para ser direto na mensagem.

E A internalização da problemática como parte da RSA do BB

deve ser pontual, inserida em um ciclo rotativo de temas

anuais, que devem ser abandonados para dar lugar a novos

temas, de modo a mostrar dinamismo institucional.

QUESTÃO 8

Considerando ainda a problemática do tabaco, assinale a opção

correta acerca da RSA e do DRS no BB.

A O setor de distribuição e o de comércio varejista não devem ser

alvos de ação do BB, no contexto do cultivo de tabaco, visto

que a ação deve estar restrita ao segmento produtor

responsável pela geração do problema.

B A utilização de trabalho infantil em qualquer área de cultivo

agrícola, mesmo não se tratando de produção de fumo, é

motivo de vedação de financiamento pelo BB.

C O Gerenciador de Recursos Sociais e o Acordo de Trabalho se

aplicam à RSA corporativa de âmbito interno, mas não são

capazes de registrar as ações relacionadas a eventual

participação do BB no PNDACT.

D A economia solidária, voltada para a base da pirâmide, por

estar direcionada para um segmento social de excluídos que

não corresponde ao dos fumicultores, não pode ser aplicada ao

PNDACT.

E A inserção do BB no PNDACT é mais uma oportunidade de

consolidação da liderança do BB, visto que é a única

instituição bancária oficial a assumir um compromisso público

com o Protocolo Verde.

QUESTÃO 9

Levando em conta a metodologia da estratégia DRS aplicada ao
contexto do PNDACT, assinale a opção correta acerca da iniciativa
do BB de apoiar a vitivinicultura (cultivo das vinhas e fabricação
do vinho) na região mencionada no texto. 

A Uma das primeiras medidas a ser adotada é a realização de
análise do macroambiente, o que deve permitir a identificação
de tendências, oportunidades e(ou) ameaças a partir de
inovações ou desafios.

B As ações interdependentes dentro do projeto de apoio à
vitivinicultura correspondem àquelas que visam o alcance de
diferentes objetivos que se completam em uma série sequencial
da cadeia de valores.

C Indicadores são simples dados, como renda auferida pelo novo
produtor no ramo da vitivinicultura, sem portar qualquer
valoração a respeito do aspecto medido.

D O plano de negócios no âmbito do DRS para a implantação da
vitivinicultura na região deve abster-se de estabelecer um
cronograma, sobretudo com datas finais, devido à instabilidade
e imprevisibilidade da dinâmica de implantação de projetos
novos.

E No plano DRS do BB, a definição de objetivos e ações é a
primeira etapa a ser adotada, sendo que, após a execução das
ações e sua avaliação, se definem as metas e os indicadores
para compor o relatório social.

QUESTÃO 10

Ainda levando em conta a metodologia da estratégia DRS aplicada
ao contexto do PNDACT, assinale a opção correta acerca da
iniciativa do BB de apoiar a vitivinicultura e das etapas dessa
metodologia.

A O resultado da pesquisa de 2009 do Departamento de Estudos
Socioeconômicos Rurais do Paraná, que apontou que 73% dos
produtores entrevistados têm o desejo de mudar de atividade,
é suficiente para que se dispense a realização da etapa de
sensibilização.

B O fato de a vitivinicultura já estar presente em determinada
região e haver, portanto, relatos e exemplos de sucesso,
credencia essa modalidade de cultivo e produção como
candidata natural, pois a cadeia de valores da atividade
produtiva está bem estabelecida, o que assegura receptividade
a um novo contingente de produtores no ramo.

C A estratégia DRS na região deve ter foco restrito na produção,
que é a base do negócio e princípio da cadeia produtiva.

D O BB deve considerar o DRS um movimento endógeno,
possível de ser empreendido pelos atores locais a partir de seu
empoderamento, e não uma política pública de concessão e
assistência a partir da definição governamental de implantar a
vitivinicultura como parte do PNDACT.

E A equipe de DRS deve ser formada pelo BB e composta por
número reduzido de profissionais técnicos de alto gabarito nas
áreas de produção, armazenamento e distribuição, que trarão
a experiência externa e prestarão assessoria para a
comunidade, alvo da atuação dessa equipe externa.
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QUESTÃO 11

O apoio à conversão de fumicultores para a vitivinicultura, no
âmbito da estratégia negocial DRS do BB, deve embasar-se em
metodologias específicas. Considerando que o conhecimento dessas
metodologias é fundamental, assinale a opção correta a respeito de
suas bases e documentos.

A Ao empregar a metodologia DLIS, o BB deve buscar a
integração direta e horizontal entre a esfera federal do governo
e as comunidades, pois a ligação direta com a esfera
hierárquica mais elevada do governo promove a autoestima e
o empoderamento, o que garante o sucesso do projeto.

B Ao empregar a metodologia GESPAR, o desenvolvimento de
cunho empresarial dos produtores convertidos à vitivinicultura
é indesejável, visto que esse foco subtrai as energias do
desenvolvimento associativo e do conceito de empoderamento.

C Ao empregar a metodologia ZOPP, deve-se, prioritariamente,
promover a participação social por meio de mutirões
comunitários para preparo das terras e cuidados com os
vinhedos, nos quais a participação da força física de seus
membros é vista como desencadeador do estreitamento de
laços solidários.

D O BB deve ter como missão ampliar o acesso ao macrocrédito
voltado para o segmento organizado dos produtores em forma
de cooperativa, com quem deve estabelecer relacionamentos
duradouros, já que as cooperativas oferecem mais perspectivas
de rentabilidade ao BB do que clientes individuais de menor
renda.

E Na metodologia ZOPP, o fomento à vitivinicultura requer a
sistematização, em uma matriz lógica, da estratégia do projeto
que possa explicitar os novos arranjos socioprodutivos e sua
forma de implementação e gestão.

QUESTÃO 12

Considerando que os produtores que participaram da conversão de
fumicultores para a vitivinicultores dentro da Estratégia Negocial
DRS do BB atuarão na produção de uvas e fornecimento regular,
dentro dos padrões estabelecidos para as vinícolas, e estabelecerão
o valor de compra das uvas segundo a qualidade das mesmas,
assinale a opção correta acerca dos conceitos de alianças, parcerias
e redes de cooperação e sua aplicação.

A As alianças estratégicas podem ser incentivadas entre os
grandes produtores de vinho já instalados e os novos
produtores, convertidos da fumicultura que ainda se encontrem
fragilizados e desorganizados.

B A situação descrita pode ser enquadrada como exemplo de
parceria, pois os atores sociais se dividem em grupos
complementares, o que resulta na definição de papéis na cadeia
produtiva, desde que os produtores convertidos possam se
organizar e estabelecer metas e objetivos setoriais.

C Em uma região onde diversas microempresas (vinícolas)
produzem o mesmo produto (vinho) a partir dos mesmos
insumos obtidos localmente, o caráter concorrencial impede a
aplicação do conceito de redes de cooperação para fortalecer
o PNDACT.

D Mesmo quando os diversos atores sociais envolvidos não
tenham clareza dos objetivos, o simples fato de os fumicultores
quererem abandonar a antiga prática e se inserirem no
PNDACT é suficiente para caracterizar a reunião desses atores
como concertação.

E A situação descrita assegura o surgimento de um espírito
empreendedor, garantindo a satisfação dos fumicultores
convertidos, uma vez que a nova relação de comercialização
das uvas é diferente do modelo anteriormente vivido.

Texto para as questões de 13 a 15

No último dia 23 de outubro a Ecoa, com a proposta Iscas

Vivas — Transformando as Comunidades do pantanal, venceu a

categoria bioma pantanal do Prêmio Valores do Brasil, realizado

em comemoração aos 200 anos do BB. A pesca é o meio de

sobrevivência da maior parte dos moradores do pantanal e, além da

subsistência, gera renda para os ribeirinhos. Faz parte da cultura

pantaneira. A Ecoa acredita que a gestão participativa é o melhor

caminho para a criação de mecanismos que conciliem o

conhecimento tradicional (pescadores) e técnico (pesquisadores)

para a construção de pactos que resultem na conservação dos

recursos pesqueiros. Por meio da gestão participativa, é possível

aprimorar o monitoramento e a gestão dos recursos da pesca,

permitindo que os pescadores atuem no processo de maneira mais

ativa, contribuindo com informações, discutindo alternativas e

firmando compromissos. Em vez de aumentar as tensões, como, por

exemplo, pode acontecer com a imposição da moratória da pesca,

a Ecoa acredita que o mais viável é construir soluções dentro de um

padrão sustentável dos recursos pesqueiros. O Prêmio Valores do

Brasil tem por objetivo reconhecer, premiar, estimular e difundir

iniciativas de relevante valor social e(ou) científico no âmbito do

desenvolvimento do país, em seus diversos aspectos. Com essa

iniciativa, o BB busca incentivar o desenvolvimento econômico e

social do país e, também, promover a cultura da sustentabilidade e

responsabilidade socioambiental em todos os segmentos da

sociedade.

Internet: <www.riosvivos.org.br > (com adaptações).

QUESTÃO 13

Tendo o texto acima como referência, assinale a opção correta com

relação ao projeto Iscas Vivas e à estratégia de DRS.

A Os pactos a que o texto se refere correspondem aos resultados

de um processo de concertação, o que ilustra o fato de que os

termos pacto e concertação não são sinônimos.

B A ideia de pacto refere-se à ideia de eficiência coletiva, que é

o ponto de chegada e não o ponto de partida da estratégia de

DRS.

C Na premiação, tendo-se tomado como parâmetro de julgamento

a estratégia de DRS, a busca de aprimoramento do

monitoramento e gestão dos recursos da pesca deve ter

correspondido ao fortalecimento das institucionalidades já

estabelecidas, como autofechamento e autopreservação.

D A opinião da Ecoa expressa no texto acerca da moratória

corresponde às ações de um plano de negócios DRS.

E O BB pode, a partir da experiência do projeto Iscas Vivas,

reproduzir as ações desse projeto, independentemente do

conhecimento das lideranças e poderes locais, na nova região-

alvo do projeto.
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QUESTÃO 14

Considerando o texto apresentado, assinale a opção correta acerca

da gestão da estratégia DRS a ser implementada pelo BB ao

fomentar um projeto nos moldes do projeto Iscas Vivas em

outra região.

A O gestor do BB deverá tomar como base a aprendizagem

daquela experiência, pois não há normativas sobre a estratégia

negocial de DRS, em virtude de sua metodologia ser

dependente de contexto.

B O gestor do BB, ao se referir ao capital social, deve considerar

as pessoas individualmente e sua capacidade de inter-relação,

sem englobar, nesse termo, instituições presentes no local.

C O gestor do BB deve ter em mente que o papel do BB é

fundamental no processo de implementação do projeto, pois

cabe ao BB apresentar a metodologia, despertar o interesse e

mobilizar a comunidade.

D Para implantação do novo projeto, mesmo que haja várias

agências do BB na região, devem ficar a cargo de uma única

agência a propositura e a condução da estratégia negocial de

DRS, de forma a tornar transparente a responsabilização dos

encargos gerenciais.

E O gestor deve-se preparar para mapear os resultados

econômicos, pois são esses os indicadores de sucesso da

estratégia negocial de DRS que importam.

QUESTÃO 15

Considerando que o BB vise fomentar, por meio da gestão da

estratégia de DRS, um projeto nos moldes do projeto Iscas Vivas

em outra região do pantanal matogrossense, assinale a opção correta

acerca de opções de filtros nas consultas feitas pelo aplicativo de

DRS e itens monitorados para o caso.

A A região geográfica do pantanal corresponde inteiramente à

região de DRS, que é um item monitorado.

B Agências localizadas nos municípios pantaneiros, sem

possibilidade de visualização dos postos de atendimento

avançados, são opções de filtros de consulta.

C Super Varejo Mato Grosso do Sul – MS e GEREV são opções

de filtros de consulta, nesse caso.

D Créditos concedidos aos pescadores e gestão de carteira de

clientes são opções de filtros de consulta.

E SICALC e Ações do Plano de Negócios nos estados de Mato

Grosso e Mato Grosso do Sul são opções de filtros de consulta.

QUESTÃO 16

A Global Reporting Initiative (GRI) é uma instituição global

independente que desenvolve uma estrutura mundialmente aceita

para relato de sustentabilidade. O BB adotou, a partir de seu

relatório anual de 2006, as diretrizes internacionais da GRI que

elevam as práticas de relatórios de sustentabilidade a um nível

equivalente às de relatórios financeiros. Os objetivos pretendidos

pelo BB ao adotar tais diretrizes são

A economia, linguagem sintética, atemporalidade e credibilidade.

B eventualidade, especificidade do BB, detalhismo e rigor.

C fidelidade, flexibilidade, criatividade, detalhismo e

legitimidade da informação.

D comparabilidade, credibilidade, rigor, periodicidade e

legitimidade da informação.

E publicidade, exatidão, padronização e especificidade do BB.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta a respeito da correlação entre as atividades

do BB e as dimensões da Agenda 21.

A Contribuir para a melhoria da qualidade de vida população

brasileira enquadra-se na dimensão investimento social

privado.

B Captar recursos para apoiar ações vinculadas ao

desenvolvimento social enquadra-se na dimensão práticas

administrativas e negociais com RSA.

C Incentivar a atuação dos funcionários em trabalhos voluntários

e ações sociais não pertence à Agenda 21 do BB, pois tais

atividades dizem respeito à forma de ocupação do tempo

referente à vida privada de seus funcionários.

D Financiar atividades e tecnologias ambientalmente adequadas

enquadra-se na dimensão investimento social privado.

E Disseminar os princípios e fortalecer a cultura de RSA na

comunidade BB enquadra-se na dimensão negócios com foco

no desenvolvimento sustentável.
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QUESTÃO 18

Considerando as ações que se enquadram no caminho percorrido

pelo BB para o aprimoramento dos seus processos internos na

direção da responsabilidade socioambiental, tanto em termos de

práticas administrativas e negociais com RSA como de

investimento social privado, assinale a opção correta. 

A Iniciativa da Caixa de Assistência dos Funcionários do BB  de

incluir pessoas homoafetivas, companheiros ou companheiras

de mesmo sexo como beneficiárias-dependentes nos planos de

saúde da instituição é inviável por falta de amparo e

determinação legal e impossibilidade de enquadramento na

dimensão práticas administrativas e negociais com RSA do

BB.

B A instituição de um programa de incentivo a viagens de

turismo nacional em férias com a família, com taxas

subsidiadas ou com pagamento parcial pelo BB aos seus

funcionários, seria plenamente aceitável na dimensão práticas

administrativas e negociais com RSA das relações com o

público interno. 

C O apoio a projetos de intervenção em comunidades ocorre por

meio de estruturas verticais e redes horizontais institucionais

com vínculos de recursos humanos remunerados, descartando-

se o voluntariado como conceito e prática, visto que o

voluntariado se contrapõe ao conceito de DRS que empodera

o capital social pela geração de renda sustentável.

D O patrocínio financeiro a eventos ligados a RSA, como, por

exemplo, o prêmio Ethos Valor, desde que o BB seja o

patrocinador oficial exclusivo, de forma a não dividir os frutos

do merchandising com uma instituição concorrente, privada ou

estatal, pauta-se por princípios de responsabilidade social.

E A ecoeficiência no BB é tratada com bastante seriedade e base

técnica. Esse tratamento impede o recondicionamento de

cartuchos e toners por causa da qualidade dos produtos

originais, que asseguram maior longevidade aos equipamentos

adquiridos.

QUESTÃO 19

Os denominados Princípios do Equador são um conjunto de

políticas e diretrizes (salvaguardas) a serem observadas na análise

de projetos de investimento da modalidade project finance, tendo

por base critérios estabelecidos pelo International Finance

Corporation, braço do Banco Mundial. Em fevereiro de 2005,

diante da preocupação com o impacto socioambiental de grandes

projetos financiados com recursos creditícios, o BB foi o primeiro

banco oficial a integrar o grupo de instituições financeiras

brasileiras que aderiu a esses princípios. Para se enquadrar nessa

situação, o valor do projeto, em dólares, deve ser igual ou

superior a 

A 2 milhões.

B 5 milhões.

C 7,5 milhões.

D 9 milhões.

E 10 milhões.

QUESTÃO 20

O Protocolo Verde é um compromisso publicamente assumido pelo

BB, que exige a apresentação, para fins de financiamento, da

documentação do órgão ambiental em determinadas situações, as

quais incluem a

I comercialização de lagostas in natura.

II aquisição de maquinário para bombeamento de água de cursos

de água vizinhos para fins de irrigação de lavoura de arroz.

III exploração de petróleo na plataforma continental.

IV instalação de projeto agropecuário novo no Acre.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas os itens II e III estão certos.

C Apenas os itens III e IV estão certos.

D Apenas os itens I, II e IV estão certos.

E Todos os itens estão certos.
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