
  

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. – BANESTES 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO nº 01/2015 

CADERNO DE PROVA   
 

 

ANALISTA ECONÔMICO – FINANCEIRO  
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES: 
 

1. Confira se, além deste CADERNO DE PROVA referente ao cargo escolhido, que contém 60 questões objetivas, você 
recebeu o CARTÃO DE RESPOSTAS destinado à marcação das respostas da prova.  

2. Ao terminar a conferência do CADERNO DE PROVA, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao Fiscal 
de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.  

3. Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO DE RESPOSTAS. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o Fiscal. Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do 
CARTÃO DE RESPOSTAS, utilizando, de preferência, caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4. Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO DE RESPOSTAS. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5. No CARTÃO DE RESPOSTAS marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço do retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Para cada uma das questões 
objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde adequadamente 
à questão.  

6. Não serão computadas no CARTÃO DE RESPOSTAS as questões não respondidas, nem as que contenham mais de 
uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta, com emenda ou rasura, ainda que legível, dupla marcação e 
campo de marcação não preenchido integralmente. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato. 

7. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, já estando incluído o tempo destinado à entrega do CADERNO 
DE PROVA e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS. 

8. Você somente poderá deixar o local após 90 minutos do início da aplicação da prova. 

9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que será 
utilizado para a correção de sua prova, e assine em campo específico, a Lista de Presença, que servirá de prova da 
entrega do CARTÃO DE RESPOSTAS.  

10. O CADERNO DE PROVAS NÃO poderá ser levado. Anote suas opções de respostas na Folha de Rascunho, disponível 
ao fim deste CADERNO DE PROVAS, se desejar. Não será admitido qualquer outro meio de anotação para este fim. O 
CADERNO DE PROVAS será publicado no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/BANESTES até às 20h00min do 
dia 12/07/2015, permanecendo disponível, tão somente, até o término do prazo recursal desta etapa. 

11. Ao sair da sala no término da prova, enquanto estiver dentro da unidade, você não poderá utilizar o sanitário e nem o 
telefone celular. 

12. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e 
exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Para água ou banheiro: levante a mão e aguarde sentado até que o 
aplicador autorize sua saída com o apoio de corredor. 

13. Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como 
rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. OS EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS DEVEM ESTAR DESLIGADOS E ACONDICIONADOS NO SACO PORTA OBJETOS. Caso seja 
identificado algum aparelho ligado ou tocando durante a prova, o candidato portador de tal aparelho deverá retirar-se da 
sala de provas, sendo ELIMINADO do Concurso Público. 

14. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso um dos 3 (três) candidatos insista em sair do 
local de aplicação das provas, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Sala e pelo Coordenador de 
Unidade, cujos nomes e assinaturas também devem constar neste documento. 

15. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente CADERNO ou no CARTÃO DE 
RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova. 

 NOME DO CANDIDATO :  ______________________________________________   
 

Nº de Inscrição: _______________ | RG nº: ____________________ | Sala: ___________  
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o trecho da reportagem a seguir para responder às 

questões de 01 a 03. 
 
Se o número 18 [...] evoca a ideia de maioridade, esta 
representa algo para além de seu aspecto jurídico: representa 
a ideia de emancipação das autoridades tradicionais ou das 
determinações externas e coletivas pelo indivíduo, que assim 
afirma sua autonomia, o Sapere aude! (Ouse conhecer!) 
pronunciado por Kant em O que é o Iluminismo? 
Quando se trata de literatura num país que sempre teve de se 
haver com sua minoridade (dependência econômica, 
condição periférica, identidade instável), essa emancipação 
muitas vezes representou a criação de um discurso 
empenhado na construção de uma identidade nacional. Ou 
seja, uma emancipação mais coletiva do que individual – o 
que não deixa de ser incongruente, senão contraditório, com 
as noções de autonomia e autodeterminação. 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2015/06/literatura-em-busca-da-
emancipacao/> Acesso: 22 jun. 2015 

 

Questão 01 
Segundo o que o texto afirma, a “autonomia” do indivíduo 
apenas ocorre quando ele 
A se emancipa das autoridades tradicionais ou das 

determinações externas e coletivas. 
B evoca a ideia de maioridade enquanto aspecto jurídico. 
C completa 18 anos. 
D confirma o Sapere aude! (Ouse conhecer!) pronunciado 

por Kant. 
E estabelece que a noção de autonomia é contraditória. 

Questão 02 
Se o número 18 [...] evoca a ideia de maioridade, esta 
representa algo (...) 
 

No trecho acima, o autor utiliza um pronome demonstrativo 
para fazer referência ao sujeito de quem o texto fala no 
parágrafo. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, tanto o pronome quanto o sujeito o qual ele 
retoma no texto: 
A “algo” – “número 18”. 
B “esta” – “maioridade”. 
C “esta” – “número 18”. 
D  “para além” – “maioridade”. 
E “esta” – “número 18”. 

Questão 03 
Pelo contexto da reportagem, pode-se depreender que na 
“minoridade” da literatura do país – sobre a qual o autor fala – 
está contida: 
A A dependência econômica, a condição periférica e 

identidade instável. 
B A criação de um discurso empenhado na construção de 

uma identidade nacional. 
C Uma emancipação mais coletiva do que individual. 
D As incongruências das noções de autonomia e 

autodeterminação. 
E A criação de um discurso pautado na construção de uma 

identidade individual. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Texto para responder às questões de 04 a 06. 
 
Maiores bacias hidrográficas do mundo estão secando 
 

Pesquisas da NASA indicam escassez de água em alguns pontos do planeta. O motivo: 
consumo humano desenfreado 
17/06/2015 - 17H06/ ATUALIZADO 17H0606 / POR FERNANDO BUMBEERS 

 
De acordo com dois novos estudos conduzidos pela 
Universidade da Califórnia (UCI), usando dados da NASA, 
cerca de 33% das maiores bacias hidrográficas da Terra 
estão ficando secas através do consumo humano. Para 
completar, ainda temos poucos dados precisos sobre a 
quantidade de água presente nessas bacias - ou seja, não 
sabemos quanta água nos resta. Isto significa que a 
população está consumindo água subterrânea muito rápido, 
sem saber ao certo quanto ainda podemos consumir. "As 
medições físicas e químicas disponíveis são insuficientes", 
diz o professor da UCI e líder da pesquisa Jay Famiglietti. 
"Dada a rapidez com que estamos consumindo as reservas 
de água subterrânea do mundo, precisamos de um esforço 
global coordenado para determinar quanto ainda podemos 
usar." 
Os estudos foram realizados através dos satélites GRACE, da 
NASA. O GRACE mede ondulações e relevos na superfície 
da Terra afetados pela massa de água. No primeiro artigo, os 
pesquisadores descobriram que 13 dos 37 maiores aquíferos 
do planeta foram se esgotando enquanto recebiam pouca ou 
nenhuma recarga: oito foram classificados como “em perigo”, 
com quase nenhuma reposição natural para compensar o 
uso. Os outros cinco foram considerados em estado de 
atenção - esses aquíferos estão se esgotando, mas ainda têm 
algum tipo de recarga natural. 
A equipe de investigação constatou que o Sistema Aquífero 
árabe, uma fonte de água importante para mais de 60 milhões 
de pessoas, é o que mais corre perigo. O aquífero da bacia 
Indus, da Índia e Paquistão, é o segundo da lista e a Bacia do 
Murzuk-Djado, no norte da África, fecha o pódio. 
Das três bacias que abastecem o Brasil, apenas uma, a Bacia 
Guarani, está em um estado “preocupante”. As outras duas - 
Bacia do Maranhão e Bacia Amazônica - estão em bom 
estado. 
"Nós realmente não sabemos quanto é armazenado em cada 
um destes aquíferos. Estimamos que o armazenamento 
restante pode variar de décadas a milênios", disse a coautora 
do estudo Alexandra Richey. "Em uma sociedade com 
escassez de água, não podemos mais tolerar este nível de 
incerteza, especialmente sabendo que as águas subterrâneas 
estão desaparecendo tão rapidamente." 

Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2015/06/maiores-

bacias-hidrograficas-do-mundo-estao-secando.html> . Acesso: 22 jun. 2015 

Questão 04 
Pode-se depreender do texto que: 
I Conforme novos estudos conduzidos pela Universidade 

da Califórnia, aproximadamente 1/3 das maiores bacias 
hidrográficas da Terra secaram por causa do consumo 
humano. 

II Tais estudos, com a ajuda de dados da NASA, 
conseguiram determinar que da água presente nessas 
bacias, resta-nos apenas 33%, isto é, estão quase secas. 

III É necessário um esforço global coordenado para saber 
quanto das reservas de água subterrânea do planeta 
ainda podemos usar, pois o consumo de tais reservas 
não vem acontecendo paulatinamente. 

Está CORRETO o exposto em: 
A III, apenas. 
B I, II e III. 
C I e III, apenas. 
D II e III, apenas. 
E I, apenas. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2015/06/literatura-em-busca-da-emancipacao/
http://revistacult.uol.com.br/home/2015/06/literatura-em-busca-da-emancipacao/
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Questão 05 
Acerca dos estudos realizados, assinale a alternativa 
CORRETA: 
A No primeiro artigo, os pesquisadores descobriram que 

dos 13 aquíferos do planeta que foram se esgotando 
enquanto recebiam pouca ou nenhuma recarga, menos 
da metade deles foi considerada “em estado de atenção”, 
e os outros foram classificados como “em perigo”. 

B A equipe de investigação constatou que o Sistema 
Aquífero árabe já secou, o que é uma calamidade. Já que 
ele é importante para mais de 60 milhões de pessoas. 

C No referido estudo, chegou-se à conclusão de que o 
aquífero da bacia Indus, da Índia e Paquistão é o que 
mais corre perigo, fechando o pódio dentre os rios, 
seguido da Bacia do Murzuk-Djado, no norte da África. 

D Os pesquisadores descobriram, inclusive, que há três 
bacias que abastecem o Brasil correndo perigo, dentre 
elas a Bacia Guarani, que está em estado preocupante. 

E Ao fim, a coautora do estudo, Alexandra Richey, afirmou 
que, certamente, o armazenamento de água restante não 
chegará a milênios, mas ainda pode durar algumas 
décadas. 

Questão 06 
No contexto dos trechos a seguir, estão empregadas como 
adjetivos as palavras sublinhadas, COM EXCEÇÃO de: 
A (...) uma fonte de água importante para mais de 60 

milhões de pessoas (...) 
B (...) a população está consumindo água subterrânea 

muito rápido (...) 
C (...) no norte da África (...) 
D (...) mas ainda têm algum tipo de recarga natural. 
E (...) através do consumo humano (...) 

Questão 07 
O bolo já acabou e eu nem vi o cheiro... 
Na oração acima é possível identificar a presença de uma 
figura de linguagem que consiste na transferência de 
percepções da esfera de um sentido para a de outro. Neste 
caso, o ‘cheiro’ é percebido pela visão no lugar do olfato. A 
este tipo de recurso dá-se o nome de: 
A Metáfora. 
B Perífrase. 
C Sinestesia. 
D Paradoxo. 
E Catacrese. 

Questão 08 
“A vovó foi morar com o Papai do céu”, disse a mãe à filha. 
O trecho sublinhado na oração acima, expressão mais suave, 
foi utilizado em lugar de “morreu”, mais desagradável, sem, 
porém, haver perda de sentido. Qual das figuras de 
linguagem a seguir consiste em atenuar o que é desagradável 
por meio da substituição de certas palavras ou expressões 
por outras mais suaves? 
A Metonímia. 
B Antítese. 
C Eufemismo. 
D Silepse. 
E Hipérbole. 

Questão 09 
Analise o emprego ou não da crase nas orações a seguir: 
 

I Não diga mentiras à mim! 
II Os empresários foram à Áustria a negócios. 
III O celular custou caro, mas será pago a prazo. 
Está CORRETO apenas o apresentado em: 
A II. 
B II e III. 
C III. 
D I e II. 
E I e III. 
 
 

Questão 10 
Em qual das orações a seguir há uso de linguagem 
conotativa? 
A A gata pariu cinco filhotinhos. 
B João deixou o brinquedo cair no fundo do poço. 
C Daniela não costuma dar corda para opiniões alheias. 
D Calce os sapatos, não quero te ver descalça, menina! 
E Todos os figurinos do espetáculo tiveram que ser 

passados a ferro novamente. 

Questão 11 
Em qual das orações a seguir há ERRO quanto à 
concordância nominal? 
A O empresário está quite com as obrigações tributárias. 
B Os pagamentos feitos são referente às despesas com 

transporte. 
C Na Rússia, constantemente a temperatura fica abaixo de 

zero grau. 
D A ONG conseguiu recolher dois milhões de assinaturas 

para seu novo projeto. 
E Se não virão todos os convidados, faça menos comida e 

compre menos bebidas. 

Questão 12 
Qual a alternativa CORRETA quanto à concordância 
verbal? 
A Estas crianças haverão de ser bons adultos. 
B Seis tomates é suficiente para fazer o molho. 
C Alugam-se um sobrado que tem dois quartos. 
D Antônio, Lucas e eu viajarei para Portugal no próximo 

mês. 
E Vão fazer dois anos que nos mudamos para o Rio de 

Janeiro. 

Questão 13 
Leia o que segue: 
1. O prédio tem 60m de _____________. (cumprimento/ 

comprimento) 
2. Vista-se com ___________ para ir ao trabalho. 

(descrição/ discrição) 
3. Para que o relatório fique impecável, cada erro deve ser 

___________. (retificado/ ratificado) 
Considerando o contexto das orações, assinale a alternativa 
cujos elementos completam, CORRETA e respectivamente as 
lacunas acima.  
A cumprimento – descrição – ratificado 
B comprimento – descrição – ratificado 
C comprimento – discrição – retificado 
D cumprimento – discrição – retificado 
E comprimento – discrição – ratificado 

Questão 14 
Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que traz os elementos a serem empregados de modo que se 
preencham CORRETAMENTE as lacunas. 
1. Você não sabe o ______ que sua falta me faz. (mal/ mau) 
2. A quadra esportiva estará pronta daqui _____ um mês. 

(há/ a) 
3. Eles ficaram em casa ______ está chovendo muito. 

(porque/ por que) 
 

A mal – há – porque 
B mau – há – porque 
C mal – a – porque 
D mal – a – por que 
E mau – a – por que  

Questão 15 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à regência 
verbal: 
A Chegamos à estação muito cedo. 
B Preferi ficar em casa do que enfrentar o trânsito. 
C A mulher sempre assistia os mais necessitados. 
D Para agradar ao filho, a mãe sempre faz bolo de 

chocolate. 
E Corte de custos na empresa pode implicar algumas 

demissões. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 16 
Desde que determinado hospital foi inaugurado, ao final de 
cada mês, o número de cirurgias realizadas aumenta de 
acordo com uma progressão geométrica de razão 2. Sabe-se 
que ao final do primeiro mês 5 cirurgias tinham sido 
realizadas e que hoje este hospital completa seis meses de 
funcionamento. Considerando que nestes 6 meses não houve 
interrupção no funcionamento deste hospital, quantas 
cirurgias já foram realizadas desde sua inauguração? 
A 280. 
B 400. 
C 315. 
D 275. 
E 410. 

Questão 17 
Considere um conjunto C formado pela intersecção do 
conjunto de todos os números racionais com o conjunto de 
todos os números irracionais. Sobre este conjunto C, é 
CORRETO afirmar: 
A Corresponde ao conjunto dos números reais. 
B É um conjunto vazio, que não contém nenhum elemento. 
C Está contido no conjunto dos números inteiros. 
D Contém o conjunto dos números naturais. 
E É um conjunto dos números complexos, maior que o 

conjunto dos números reais. 

Questão 18 
Determinado mágico apresentou a um menino um conjunto 
de 30 cartas, numeradas de 1 a 30. Solicitando que o menino 
escolha uma das cartas, qual a probabilidade de que uma 
carta de número ímpar e múltiplo de 3 seja escolhida? 

A 
1

2
  

B 
2

5
  

C 
1

6
  

D 
3

4
  

E 
2

3
  

Questão 19 
Para que um garoto possa passar para a próxima fase de um 
jogo de vídeo game, é necessário digitar o 9º número da 
seguinte sequência numérica: {6, 18, 9, 27, 18, ...}. Sendo 
assim, qual o número ele deve digitar? 
A 126. 
B 142. 
C 120. 
D 165. 
E 112. 

Questão 20 
Determinada competição estadual conta com 10 corredores. 
Dentre estes, somente os 5 primeiros colocados participarão 
de uma competição federal. Sendo assim, quantas 
combinações são possíveis de serem formadas com cinco 
destes 10 corredores? 
A 334. 
B 252. 
C 196. 
D 283. 
E 168. 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questão 21 
Quais são os três principais estilos de fonte disponíveis no 
Microsoft Word? 
A Tachado, oculto e negrito. 
B Versalete, duplo e pequeno. 
C Sublinhado, itálico e negrito. 
D Subscrito, sobrescrito e tachado. 
E Com realce, sublinhado e oculto. 

Questão 22 
Uma célula em uma planilha do Microsoft Excel, representada 
por F10 encontra-se na: 
A Décima coluna da linha G. 
B Décima planilha da coluna G. 
C Décima linha da coluna G. 
D Décima célula da tabela G. 
E Décima tabela da planilha G. 

Questão 23 
No sistema operacional Microsoft Windows, é uma das 
funções da ferramenta denominada Painel de Controle: 
A Desinstalar um programa do computador. 
B Acessar o histórico de navegação na Internet. 
C Desfragmentar os arquivos da pasta Documentos. 
D Renomear os atalhos da área de trabalho. 
E Verificar o sistema de segurança da conta de e-mail. 

Questão 24 
A pasta Histórico de um navegador de Internet ou Browser 
tem por função armazenar: 
A Senhas da conta de e-mail. 
B Informações sobre as páginas visitadas na Internet. 
C Arquivos pessoais do usuário. 
D Documentos compartilhados de todas as contas de 

usuários do computador. 
E Cópias de segurança dos arquivos do computador.  

Questão 25 
Na troca de mensagens de e-mails no ambiente de trabalho, 
é recomendado: 
A Manter o texto claro e objetivo. 
B Escrever com todas as letras maiúsculas. 
C Nunca utilizar linguagem formal. 
D Nunca preencher o campo “Assunto”. 
E Sempre enviar grandes imagens no campo de texto do e-

mail. 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 26 
Numa entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, o ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, disse que controlar a inflação e pôr 
as contas públicas em ordem são as grandes preocupações 
do governo.  
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/controle-
da-inflacao-e-contas-em-ordem-sao-prioridade-afirma-levy.html> Acesso em: 

19/06/15 

Na linha do exposto acima, segundo o ministro da Fazenda, 
deve-se partir do princípio de que nesse momento “o Brasil só 
gasta o que arrecada”. De acordo com Levy, tal princípio não 
só se estabelece como é favorecido a partir da lei de: 
A Terceirização. 
B Execução Fiscal. 
C Ação Civil Pública. 
D Responsabilidade Fiscal. 
E Recuperação Monetária.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/controle-da-inflacao-e-contas-em-ordem-sao-prioridade-afirma-levy.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/06/controle-da-inflacao-e-contas-em-ordem-sao-prioridade-afirma-levy.html
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Questão 27 
“No mesmo dia em que o primeiro-ministro grego, Alexis 
Tsipras, apelou para a população votar “não” no referendo 
marcado para o próximo domingo, uma pesquisa divulgada 
pelo instituto GPO, que ouviu mil pessoas em toda a Grécia, 
afirmou que o “sim” aparece na frente, com 47,1% dos 
entrevistados”. 

Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nova-
pesquisa-mostra-sim-a-frente-na-grecia,1717735> Acesso em 03 jul. 2015. 

O trecho da notícia acima comenta a atual crise financeira 
grega. O primeiro-ministro do país convocou um plebiscito 
para consultar a população sobre: 
A Aceitar ou não o plano de renegociação das dívidas com 

os credores, o que definiria, de certa forma, a 
permanência do país na União Europeia. 

B Deliberar qual o valor máximo de saque que a população 
pode fazer nos bancos, para equilibrar financeiramente o 
país. 

C Aferir a aceitação da população às decisões econômicas 
tomadas nos últimos meses, principalmente no que 
concerne às relações com os outros países do bloco 
europeu. 

D A proposta de auxílio financeiro feita pela Rússia, que 
estabilizaria a economia grega, sem prejuízo à sua 
participação na UE. 

E A proposta do parlamento de nova regulamentação da 
previdência social, que pode acarretar em prejuízos em 
curto prazo, mas auxiliaria economicamente o país a 
médio e longo prazo. 

Questão 28 
A polêmica proposta da PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) que versa sobre a redução da maioridade 
penal foi recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados 
em Brasília. No entanto, ela só foi aprovada em uma segunda 
votação, após uma “manobra” dos deputados que a 
defendem. Das assertivas abaixo, qual explica melhor como 
se deu esta “manobra”: 
A Os deputados consideraram que o primeiro texto votado 

[e rejeitado] era o original, que tramitava já há muitos 
anos no Congresso. Logo, ele estava desatualizado e foi 
preciso atualizá-lo para ser aprovado. 

B A Câmara recorreu ao senado para que os senadores, 
em regime de urgência, aprovassem o texto da PEC. 
Nesta instância, foram feitas pequenas alterações e 
aprovada a proposta. Deste modo, ela voltou para a 
Câmara para ser revista sua votação e, em consonância 
com as alterações proposta pelo Senado, os deputados 
aprovaram a emenda. 

C Houve entendimento de que primeiro texto votado [e que 
foi rejeitado] era um substitutivo ao projeto original da 
redução da maioridade penal. Logo, foi colocada em 
pauta uma emenda aglutinativa sobre o mesmo assunto, 
com trechos da proposta já rejeitada no dia anterior e 
apenas algumas mudanças, o que foi apreciado pela 
maioria dos deputados. 

D Considerando o grande número de ausências e 
abstenções na votação, os deputados favoráveis à 
redução da maioridade evocaram um artigo do 
Regimento Interno que anula a votação de PECs se 2/3 
dos deputados não votarem. Após nova votação, foram 
vetados trechos e a emenda foi aprovada. 

E A manobra foi executada porque os deputados 
consideraram que a PEC nº 20 (“do voto aberto”) não foi 
cumprida por todos e, assim, a votação teria que ser 
refeita. No decorrer da nova deliberação acerca do 
assunto, fizeram pequenas alterações no texto e a 
proposto restou aprovada. 

 
 
 

Questão 29 
É possível afirmar que a PEC nº 171 (da “Maioridade Penal”) 
só foi aprovada pois houve alterações no texto anteriormente 
proposto. Estas alterações se referem principalmente a 
retirada de alguns crimes do primeiro texto, que foi rejeitado 
pelos deputados. Assinale a alternativa em que alguns destes 
crimes estão CORRETAMENTE elencados. 
A Sequestro seguido de morte, lesão corporal seguida de 

morte e furto. 
B Tráfico de drogas, terrorismo e tortura. 
C Latrocínio, sequestro, tráfico de drogas. 
D Homicídio qualificado, estupro e terrorismo. 
E Exploração sexual de menores, tráfico de drogas e 

latrocínio. 

Questão 30 
“Os juros e todas novas regras se aplicam somente aos 
contratos novos. Você não pode mudar um contrato por 
vontade unilateral. O governo firmou um contrato com milhões 
de estudantes com determinadas regras e essas regras serão 
mantidas e respeitadas”. 

Disponível em: http://g1.globo.com/ 

Esta fala do Ministro da Educação brasileiro comenta um 
programa de incentivo educacional que o Governo Federal 
mantém e que gerou muitas discussões no primeiro semestre 
de 2015 A qual programa o trecho se refere? 
A Programa Ciências sem Fronteiras (CsF). 
B Programa Cultura sem Fronteiras (Pró-cult). 
C Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 
D Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). 
E Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
 

Questão 31 
Leia o texto a seguir: 
“No regime de capitalização _____, a taxa de juros incide 
somente sobre o _____, de forma que esta _____ em função 
do tempo”. 
Assinale a seguir a alternativa que apresenta os termos que 
completam, CORRETA e respectivamente, as lacunas do 
texto apresentado: 
A simples; capital inicial; varia linearmente. 
B mista; juros acumulado; varia exponencialmente. 
C composta; capital final; varia polinomialmente. 
D linear; valor da parcela anterior; é constante. 
E constante; valor da primeira parcela; é nula. 

Questão 32 
Determinada duplicata no valor de R$ 29000,00 foi 
descontada em um banco, sob o regime simples a taxa de 
3,2% ao mês, cinco meses antes de seu vencimento. 
Assinale a seguir a alternativa que apresenta o valor do 
desconto: 
A R$ 1375,00. 
B R$ 2800,00. 
C R$ 5560,00. 
D R$ 3230,00. 
E R$ 4640,00. 

Questão 33 
Mantendo a aplicação de um capital inicial de R$ 500,00 a 
taxa de 20% ao ano, durante 24 meses, um montante de R$ 
720,00 foi obtido. Sendo assim, sob qual regime de 
capitalização esta aplicação foi realizada? 
A Misto. 
B Composto. 
C Constante. 
D Simples. 
E Linear. 
 

http://g1.globo.com/
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Questão 34 
Um empréstimo de R$ 12000,00 foi concedido a uma pessoa, 
com juros antecipados de 3% ao mês. Dessa forma, no prazo 
de seis meses, 18% do valor pedido é descontado e o valor 
líquido entregue à pessoa solicitante é igual a R$ 9840,00. 
Neste caso, o valor da taxa efetiva de juros mensal, de 
acordo com o regime de capitalização simples, é 
aproximadamente igual a: 
A 3,66% 
B 1,24% 
C 5,78% 
D 6,10% 
E 2,42% 

Questão 35 
Determinada aplicação foi mantida por oito meses a taxa de 
5,2% ao ano. Sendo assim, pode-se afirmar que esta taxa de 
juros é do tipo: 
A Efetiva. 
B Nominal. 
C Composta. 
D Dupla. 
E Simples. 

Questão 36 
Sobre o desconto composto racional, assinale a seguir a 
alternativa CORRETA: 
A A taxa de juros é sempre mensal e incide somente sobre 

o capital inicial. 
B É dado pela diferença entre o valor nominal e o valor 

presente de um compromisso. 
C Neste tipo de desconto obrigatoriamente deve-se utilizar 

taxas nominais. 
D Apesar do nome, este tipo de desconto identifica-se ao 

regime de juros simples. 
E Neste caso, o número de períodos em que se antecipou o 

pagamento sempre é desconhecido. 

Questão 37 
Mantive três capitais diferentes nos valores de R$ 250,00; R$ 
720,00 e R$ 120,00 a respectivas taxas mensais de aplicação 
iguais a 2%; 1% e 3,5%, e respectivos tempos de aplicação 
iguais a 3 meses, 5 meses e 10 meses todos sob o regime de 
juros simples. Sendo assim, a taxa média correspondente a 
essas aplicações está entre: 
A 5% e 5,5%. 
B 4% e 4,5%. 
C 2% e 2,5%. 
D 6% e 6,5%. 
E 8% e 8,5%. 

Questão 38 
Considerando os mesmos dados da questão anterior, 
pode-se afirmar que o prazo médio correspondente às 
aplicações está entre: 
A 20 meses e 21 meses. 
B 18 meses e 19 meses. 
C 15 meses e 16 meses. 
D 32 meses e 33 meses. 
E 10 meses e 11 meses. 

Questão 39 
Sobre as taxas equivalentes e proporcionais, assinale a 
seguir a alternativa CORRETA: 
A O conceito de taxa equivalente não é válido no sistema 

de juros composto. 
B Duas taxas são equivalentes se produzem os mesmos 

juros no mesmo período de aplicação. 
C Em juros composto, duas taxas podem ser 

simultaneamente equivalentes e proporcionais. 
D Em juros simples, a taxa equivalente sempre é igual à 

taxa proporcional. 
E O conceito de taxa proporcional implica que o valor dos 

juros varie linearmente com o tempo. 

Questão 40 
Considere os três sistemas de amortização: (A) Sistema 
francês ou Price; (B) Sistema constante ou SAC e (C) 
Sistema misto ou SAM. A seguir, associe os termos 
apresentados às descrições a seguir: 
(__) As prestações são dadas pela média aritmética entre 
os valores encontrados para prestações em dois outros 
sistemas de amortização. 
(__) As prestações são todas iguais e sucessivas. 
(__) As prestações são decrescentes e sucessivas. 
Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA sequência 
de cima para baixo: 
A A, B, C. 
B B, C, A. 
C C, B, A. 
D A, C, B. 
E C, A, B. 

Questão 41 
De acordo com as definições dadas pelo Banco Central a 
alguns produtos e serviços bancários, considere as 
afirmações abaixo: 
I É o tipo mais usual de conta bancária. Nela, o dinheiro do 

depositante fica à disposição dele para ser sacado a 
qualquer momento. 

II Foi criada para evitar que o investidor pagasse CPMF a 
cada mudança em suas aplicações financeiras. 

III Foi criada para estimular a economia popular e permite a 
aplicação de pequenos valores que geram rendimentos 
mensalmente. 

IV É um tipo especial de conta de registro e controle de fluxo 
de recursos, destinada a receber valores de fontes 
específicas, e não admite outro tipo de depósito além dos 
créditos efetuados pelas fontes pagadoras e não é 
movimentável por cheques.  

Os itens acima correspondem, CORRETA e respectivamente, 
a:  
A Conta de depósito à vista, conta investimento, poupança 

e conta-salário. 
B Conta-salário, conta investimento conta de depósito à 

vista e poupança. 
C Conta de depósito à vista, conta-salário, conta 

investimento e poupança. 
D Conta-salário, conta de depósito à vista, conta 

investimento e poupança. 
E Conta de depósito à vista, poupança, conta investimento 

e conta-salário. 

Questão 42 
Em relação ao mercado de câmbio, é correto afirmar que: 
A Qualquer pessoa ou empresa pode comprar livremente e 

vender dólar câmbio sem que haja controle e/ou 
interferência do Banco Central do Brasil, uma vez que as 
operações são feitas por uma casa de câmbio ou uma 
agência bancária. 

B Em decorrência da autonomia dos agentes financeiros, o 
Banco Central do Brasil não intervém no mercado de 
câmbio, deixando que a cotação do dólar flutue 
livremente, já que as reservas dessa moeda ficam sob a 
custódia do Banco do Brasil. 

C Ainda que haja fluxo de dólares entre as empresas 
brasileiras e empresas multinacionais, o ingresso ou a 
saída desse capital não influencia o valor da taxa de 
câmbio. 

D Somente as importações têm influência direta na taxa de 
câmbio, já que o país se torna um grande devedor, 
necessitando comprar altos volumes de dólares para 
pagar os fornecedores estrangeiros. 

E A taxa de câmbio praticada no mercado de câmbio 
brasileiro é livremente negociada entre os agentes e seus 
clientes, desde que observem as normas 
regulamentadoras deste mercado.  
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Questão 43 
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, que administra um mecanismo de 
proteção aos correntistas, poupadores e investidores, e 
permite recuperar os depósitos ou créditos mantidos em 
instituição financeira, até determinado valor, em caso de 
intervenção, de liquidação ou de falência. São instituições 
associadas ao FGC a Caixa Econômica Federal, os bancos 
múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, 
os bancos de desenvolvimento, as sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, as sociedades de crédito 
imobiliário, as companhias hipotecárias e as associações de 
poupança e empréstimo em funcionamento no País. Por meio 
dessa entidade, diversos tipos de créditos estão garantidos. 
Assinale a alternativa cujo grupo de créditos contém um ou 
mais tipos de crédito que não estão garantidos por essa 
entidade: 
A Depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado 

(CDB/RDB) e letras de câmbio. 
B Letras imobiliárias e letras hipotecárias. 
C Letras de crédito imobiliário e letras de crédito do 

agronegócio. 
D Depósitos em contas correntes para aplicação em fundos 

de investimentos. 
E Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio, 

depósitos de poupança e depósitos mantidos em contas 
não movimentáveis por cheques, destinadas ao registro e 
controle do fluxo de recursos referentes à prestação de 
serviços de pagamento de salários, vencimentos, 
aposentadorias, pensões e similares. 

Questão 44 
O Plano Real foi criado em 1994, no governo do ex-
presidente Itamar Franco, quando Fernando Henrique 
Cardoso era o Ministro da Fazenda. Entre outras mudanças, 
comparativamente aos planos econômicos de governos 
anteriores, o Plano Real, programa de estabilização 
econômica, promoveu: 
A O congelamento de preços, exclusivamente. 
B A adoção de novo padrão monetário, cortando três zeros. 
C A criação da UFIR - Unidade Fiscal de Referência. 
D O confisco de dinheiro depositado em conta corrente e/ou 

aplicados em investimentos bancários. 
E O fim da inflação elevada no Brasil, situação que já 

durava cerca de 30 anos. 

Questão 45 
Jim O'Neill é um economista inglês que ocupa atualmente o 
cargo de chefe de pesquisa em economia global do grupo 
financeiro Goldman Sachs, desde 2001. Ele é mais conhecido 
por ter criado o termo "BRIC" em um estudo de 2001, 
nomeado "Building Better Global Economic BRIC". Desde 
então, a sigla passou a ser amplamente usada como um 
símbolo da mudança no poder econômico global em relação 
ao mundo em desenvolvimento, distanciando-se das 
economias já desenvolvidas do G7 (Grupo dos Sete países 
mais ricos do mundo, criado em 1975, e que tem como 
objetivo coordenar a política econômica e monetária mundial). 
Assim, a BRICS tornou-se uma organização composta por 
cinco países, sendo que um deles foi admitido em abril de 
2011, tendo sido, então, acrescentado o “S” no final da sigla. 
Os países que formam essa organização são: 
A Brasil, República Tcheca, Índia, Chile e Senegal. 
B Brasil, Romênia, Indonésia e Colômbia e Sérvia. 
C Brasil, Ruanda, Islândia e Costa do Marfim e Singapura. 
D Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
E Brasil, Reino Unido, Israel e Cabo Verde e Somália. 

 
 
 
 

Questão 46 
A Administração Financeira apresenta conceitos e técnicas 
próprios que envolvem a gestão de recursos financeiros em 
uma entidade jurídica. Conceitualmente, podemos definir a 
Administração Financeira como um conjunto de ações e 
procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, 
a análise e o controle das atividades financeiras da empresa. 
O seu objetivo principal é: 
A A exclusividade da produção de bens. 
B O registro de todos os eventos contábeis. 
C O planejamento da produção. 
D O treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 
E O aprimoramento dos resultados apresentados pela 

empresa e o aumento do valor do patrimônio por meio da 
geração de lucro líquido.  

Questão 47 
A principal função do Analista Financeiro é: 
A Controlar tão somente os pagamentos de títulos de 

investimentos e demais itens das Contas a Pagar. 
B Efetuar a escrituração de todos os eventos contábeis 

referentes ao exercício em curso. 
C Elaborar os planos financeiros de curto prazo, tendo em 

vista o fluxo de caixa disponível. 
D Elaborar os planos orçamentários, considerando sempre 

a programação do exercício vigente. 
E Elaborar os planos financeiros e orçamentários, por meio 

de demonstrações financeiras e orçamentos diversos, 
estabelecendo e acompanhando os planos financeiros de 
curtos, médios e longos prazos.  

Questão 48 
Considerando a natureza de título de crédito do cheque, 
assinale a alternativa cuja informação acerca disso esteja 
INCORRETA:  
A O cheque é uma ordem de pagamento à vista. 
B O serviço de compensação de cheques é regulado pelo 

Banco Central do Brasil e executado pelo Banco do 
Brasil. 

C O cruzamento do cheque pode ser geral, quando não 
indica o nome do banco, ou especial, quando o nome do 
banco aparece entre os traços de cruzamento. 

D A operação com cheque envolve três agentes: o sacado, 
que é aquele que emite o cheque; o beneficiário, que é a 
pessoa a favor de quem o cheque é emitido; e o sacador, 
que é o banco em que está depositado o dinheiro do 
emitente. 

E O serviço de compensação de cheques é realizado entre 
bancos, na câmara de compensação do Banco do Brasil, 
permitindo a cobrança de cheques, a transferência de 
fundos, o pagamento de títulos e outras obrigações. 

Questão 49 
Dentre as informações relacionadas a direitos e deveres do 
correntista e do banco, constantes no contrato, e que devem 
ser prestadas pela entidade bancária ao cliente quando este 
abrir uma conta corrente, estão as dispostas a seguir, COM 
EXCEÇÃO DE: 
A Esclarecimento quanto às condições para fornecimento 

de talonário de cheques. 
B Necessidade de comunicação pelo depositante, por 

escrito, de qualquer mudança de endereço ou número de 
telefone. 

C Informações a respeito de tarifas de serviços, inclusive 
sobre serviços que não podem ser cobrados. 

D Informação de que os cheques liquidados, uma vez 
microfilmados, não poderão ser destruídos. 

E Esclarecimento a respeito das regras de inclusão do 
nome do depositante no Cadastro de Emitentes de 
Cheque sem Fundos. 
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Questão 50 
É CORRETO afirmar que a inflação baixa pode ser 
considerada, na Política Monetária do Brasil, como pré-
condição para o(a): 
A Estagnação de preços e de salários. 
B Elevação de taxas de juros e crescimento linear. 
C Equilíbrio de preços e alta de juros de capitais de 

importação. 
D Aumento do mercado de trabalho informal e estabilização 

de salários. 
E Crescimento do país, de forma sustentada e com 

estabilidade de preços. 

Questão 51 
O(A) __________________ é o saldo em moeda estrangeira 
registrado em nome de uma instituição autorizada que tenha 
efetuado vendas, prontas ou para liquidação futura, de moeda 
estrangeira, de títulos e documentos que as representem e de 
ouro-instrumento cambial, em valores superiores às compras. 

Completa CORRETAMENTE a lacuna acima o exposto em: 
A Reserva de moeda cambial 
B Saldo de moeda registrada 
C Posição de câmbio vendida 
D Resgate de moeda cambial 
E Média acumulada mensal em moeda 

Questão 52 
Um Clube de Investimento é classificado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), em valores mobiliários, como uma 
comunhão de recursos: 
A De pessoas físicas e jurídicas, para investimento em 

títulos e contratos. 
B De pessoas jurídicas, para investimento em títulos e 

valores mobiliários. 
C De no mínimo 2 pessoas físicas, para investimento em 

títulos e valores mobiliários. 
D De no mínimo 3 e no máximo 50 pessoas físicas, para 

investimento em títulos e valores mobiliários. 
E Financeiros de no mínimo 50 pessoas físicas, para 

investimento em títulos e valores mobiliários. 

Questão 53 
A deliberação sobre emissão de debêntures é da 
competência privativa da assembleia-geral. De acordo com a 
Lei 6404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, tal 
assembleia deverá fixar, observado o que a respeito dispuser 
o estatuto, os expostos a seguir, dentre os quais NÃO SE 
PODE CONSIDERAR: 
A A época e as condições de vencimento, amortização ou 

resgate. 
B As garantias reais ou a garantia flutuante, se houver. 
C As condições da correção monetária, se houver. 
D O número e o valor nominal das debêntures. 
E O valor da restituição dos valores ou os critérios de 

determinação do seu limite mínimo ou máximo, e a sua 
divisão em séries, se for o caso. 

Questão 54 
Classificam-se como entidades operadoras no Sistema 
Financeiro Nacional  
A a Sociedade de Arrendamento Mercantil e o Conselho 

Monetário Nacional.  
B a Agência Especial de Financiamento Industrial e a 

Superintendência de Seguros Privados. 
C o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 

Social e o Conselho Nacional de Seguros Privados.  
D o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. 
E a Bolsa de Valores de São Paulo e a Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar. 
 
 
 
 

Questão 55 
Sobre o mercado de câmbio, qual das alternativas a seguir 
está CORRETA? 
A A posição de câmbio vendida é o saldo em moeda 

estrangeira registrado em nome de uma instituição 
autorizada que tenha efetuado compras, prontas ou para 
liquidação futura, de moeda estrangeira, de títulos e 
documentos que as representem e de ouro-instrumento 
cambial, em valores superiores às vendas. 

B A posição de câmbio comprada é o saldo em moeda 
estrangeira registrado em nome de uma instituição 
autorizada que tenha efetuado vendas, prontas ou para 
liquidação futura, de moeda estrangeira, de títulos e 
documentos que as representem e de ouro-instrumento 
cambial, em valores superiores às compras. 

C Também denominado mercado paralelo, o mercado de 
câmbio é o ambiente onde se realizam as operações de 
câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco Central 
e entre estes e seus clientes, diretamente ou por meio de 
seus correspondentes. 

D A operação de câmbio (compra ou venda) pronta é a 
operação a ser liquidada em até trinta dias úteis da data 
de contratação. 

E Quaisquer pagamentos ou recebimentos em moeda 
estrangeira podem ser realizados no mercado de câmbio, 
inclusive as transferências para fins de constituição de 
disponibilidades no exterior e seu retorno ao País e 
aplicações no mercado financeiro. 

Questão 56 
No tocante aos Princípios Éticos Funcionais dispostos no 
Guia de Conduta Ética do Sistema Financeiro Banestes, o 
profissional que presta serviços a essa instituição deve 
capacitar-se para desempenhar as suas atribuições, 
mantendo-se atualizado (...). De acordo com o guia, o 
profissional pode manter-se atualizado pela: 
I Leitura dos normativo internos; 
II leitura de matérias especializadas; 
III participação em treinamentos ofertados pelo Sistema 

Financeiro Banestes; 
IV participação em treinamentos não necessariamente 

ofertados pelo Sistema Financeiro Banestes. 
Está DE ACORDO com o Guia o exposto em: 
A I, II e III, apenas. 
B III e IV, apenas. 
C I, II e IV, apenas. 
D I, II, III e IV. 
E II, III e IV, apenas. 

Questão 57 
Ainda sobre os Princípios Éticos Funcionais dispostos no 
Guia de Conduta Ética do Sistema Financeiro Banestes, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
A No tocante ao princípio da Legalidade, o profissional deve 

conhecer e cumprir os normativos do Sistema Financeiro 
Banestes, a legislação que regula a atividade bancária, e 
outros necessários ou relacionados ao cumprimento das 
atribuições. 

B Considerando que os produtos e serviços oferecidos pelo 
Sistema Banestes são resultado do trabalho de seus 
profissionais, pelo princípio da Lealdade ninguém melhor 
que tais profissionais para reconhecer isso, comprando e 
utilizando prioritariamente esses produtos e serviços. 

C Uma das condutas recomendadas dentro do princípio da 
Transparência é que o profissional deve enviar, quando 
solicitado, à Gerência de Controles Internos, a 
Declaração de Bens e Rendas. 

D Pelo princípio da Aptidão, o profissional precisa aceitar 
assumir função para a qual não tenha aptidão, mesmo 
que não se sinta preparado e habilitado, pois isso se 
adquire com o passar do tempo. 

E O profissional não deve se envolver em situações, 
atividades ou interesses incompatíveis com o 
cargo/função que exerce, segundo o princípio da 
Imparcialidade. 
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Questão 58 
Com base no Guia de Conduta Ética do Sistema Financeiro 
Banestes, pode-se afirmar que são padrões de conduta no 
Relacionamento com os Clientes os dispostos a seguir, 
COM EXCEÇÃO DE: 
A Receptividade às opiniões dos clientes para a melhoria 

do atendimento, dos produtos e serviços. 
B Atendimento digno, com cortesia, eficiência e respeito, 

oferecendo informações claras, precisas e transparentes. 
C Satisfação dos clientes e respeito aos seus direitos, 

buscando soluções que atendam aos interesses e 
necessidades, sempre em conformidade com os objetivos 
de desenvolvimento, segurança e rentabilidade da 
Instituição. 

D Tratamento preferencial a quem quer que seja, sempre 
por sentimento pessoal, mas nunca por interesse. 

E Ausência de atitudes que estimulam a transferência de 
contas de clientes por motivo de o relacionamento 
Gerente x Cliente se sobrepor ao relacionamento 
Banestes x Cliente. 

Questão 59 
O profissional deve desempenhar suas atribuições com 
moderação e sobriedade, utilizando-se das prerrogativas 
inerentes ao cargo/função e os meios de que dispõe 
unicamente para a execução ou cumprimento de seus 
deveres. 
Considerando o Guia de Conduta Ética do Sistema Financeiro 
Banestes, pode-se afirmar que o excerto acima diz respeito a 
um dos Princípios Éticos Gerais adotados por esta instituição 
como prioritários e comuns a todos os relacionamentos. Qual 
princípio é esse? 
A Prudência. 
B Probidade. 
C Respeito. 
D Idoneidade. 
E Temperança. 

Questão 60 
A respeito do que se pode entender sobre o disposto no Guia 
de Conduta Ética do Sistema Financeiro Banestes acerca do 
Relacionamento com os Concorrentes, deve-se considerar 
os padrões de conduta que seguem: 
I A competitividade não deve, de modo algum, existir, 

mantendo-se, assim, um relacionamento pautado na 
civilidade. 

II A obtenção de informações não deve, de modo algum, 
dar-se de maneira ilícita, mas transparente, preservando-
se o sigilo dessas informações. 

III As informações devem ser fidedignas e disponibilizadas 
por meio de fontes autorizadas. 

Está CORRETO o exposto em: 
A I, apenas. 
B II, apenas. 
C I e II, apenas. 
D II e III, apenas. 
E I, II e III. 
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FOLHA DE RASCUNHO 
O Candidato poderá levar esta folha. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 DATA/HORÁRIO DE PUBLICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR/PROVAS: 13/07/2015 após as 14h00. 

 PRAZO PARA ENVIO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR: Das 09h00 do dia 14/07/2015 às 18h00 do dia 15/07/2015. 

 O Caderno de Prova será publicado no endereço eletrônico www.makiyama.com.br/BANESTES até as 20h00min do dia da realização 

da prova, ou seja, 12/07/2015. 

 Demais datas, consulte o Cronograma do certame. 

 Acesse o local de publicação: www.makiyama.com.br/BANESTES  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

 
 

http://www.makiyama.com.br/BANESTES
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 

total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 
quaisquer meios, sem permissão expressa da CKM Serviços Ltda. 

 

 
 
 

 




