
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE EMPREGOS PÚBLICOS DA AGÊNCIA DE FOMENTO DE MATO GROSSO 

 
I. Este Caderno contém 60 questões. Caso apresente defeito de impressão ou falta de questão, 

solicite ao fiscal outro Caderno. 

II. Cada questão das Provas possui 05 (cinco) alternativas, de (a) a (e), de múltipla escolha, e o 

candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta. 

III. Verifique se as informações do Cartão de Respostas estão corretas. 

IV. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, e o candidato deverá pintar 

completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida. 

V. O Cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão, e o candidato deverá pintar 

completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida , ou seja, não preencha 

assim . 

VI. Para preenchimento do Cartão de Respostas utilize caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta não porosa.  

VII. O tempo de duração das provas é de 3 (três) horas, já incluído o tempo destinado ao 

preenchimento do Cartão de Respostas. 

VIII. O candidato só poderá deixar a sala 2 horas após o início das provas. 

IX. O candidato somente poderá levar este Caderno 15 (quinze) minutos antes do horário 

determinado para o término das provas. 

X. Ao término das provas, entregue o Cartão de Respostas e este Caderno ao fiscal. 

 
 
 

A partir de 02/02/2009. Divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, na internet – nos sites  
www.unemat.br/concursos e www.concursos.sad.mt.gov.br  

48 horas após a 
divulgação. 

Recebimento de recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas no site 
www.unemat.br/concursos 

A partir de 10/02/2009. Publicação do gabarito final oficial. 
A partir de 16/02/2009. Recebimento de recursos contra desempenho do candidato nos sites www.unemat.br/concursos,  e 

www.concursos.sad.mt.gov.br  
48 horas após a 
divulgação. 

Prazo para recurso contra desempenho do candidato. 

A partir de 27/02/2009. Divulgação do resultado nos sites, www.unemat.br/concursos, e www.concursos.sad.mt.gov.br  

 
 

BOA PROVA!

http://www.unemat.br/concursos
http://www.concursos.sad.mt.gov.br
http://www.unemat.br/concursos
http://www.unemat.br/concursos
http://www.concursos.sad.mt.gov.br
http://www.unemat.br/concursos
http://www.concursos.sad.mt.gov.br


LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
(Revista Veja de 3/12/08) 
Leia o texto acima e responda as questões 1 e 2. 
 
QUESTÃO 01 
Assinale a alternativa correta. 

a. O principal objetivo da propaganda é publicizar o 
vale-convite da nova coleção Chilli Beans. 

b. A propaganda é dirigida exclusivamente ao 
público-alvo que participa das brincadeiras de 
amigo secreto. 

c. A propaganda utiliza como estratégia para a 
venda do produto Chilli Beans uma brincadeira 
muito comum nas comemorações de final de ano.  

d. Os segmentos “Ah, não precisava” e “Ganhei um 
Chilli Beans” reproduzem a linguagem das 
pessoas que ganharam produtos da marca Chilli 
Beans.  

e. O texto publicitário emprega os recursos de que a 
língua dispõe para mostrar ao consumidor a 
fabricação do produto que está sendo 
comercializado.  

 
QUESTÃO 02 
Assinale a alternativa correta. 

a. A propaganda de óculos da marca Chilli Beans 
se enquadra na tipologia de gênero informativo. 

b. O enunciado “Não seja o mané da festa” refere-
se àquele que adquirir o produto comercializado.  

c. As formas verbais “dê” e “azucrine” são 
empregadas no modo subjuntivo para 
persuadir o virtual comprador. 

d. A substituição do produto pela marca “Chilli 
Beans”, na propaganda, estabelece uma relação 
metafórica.  

e. O enunciado “Se o seu presente não for um 
Chilli Beans, o ‘ah, não precisava’ vai ser 
sincero” equivale a “Se o seu presente for um 
Chilli Beans, o ‘ah, não precisava’ não vai ser 
sincero”. 

 
Texto II 
CHÁ VERDE 
O chá verde é um chá não fermentado da planta 
Camellia sinensis e é apreciado em todo o mundo há 
mais de mil anos.  
O chá verde YAMAMOTOYAMA é plantado e 
produzido no Brasil com o mesmo padrão de tecnologia 
e tradição do Japão. Por isso é exportado para o 

próprio Japão e Estados Unidos, onde o chá verde é 
consumido em todas as ocasiões com grande 
aceitação dos seus apreciadores. Todo sabor e aroma 
do Oriente você encontra no chá verde 
YAMAMOTOYAMA. 
Não contém Glúten. 
MIDORI INDÚSTRIA DE CHÁ LTDA. 
 

Leia o texto II, responda as questões 3 e 4. 
QUESTÃO 03 
O texto tem como objetivo. 

a. Destacar a tecnologia e a tradição da bebida. 
b. Divulgar os benefícios do chá oriental. 
c. Apresentar informações sobre o chá verde. 
d. Discutir o intercâmbio comercial entre Brasil, 

Japão e Estados Unidos. 
e. Difundir nos Estados americanos o chá de 

sabor oriental. 
 
QUESTÃO 04 
Quanto à composição do gênero, pode-se dizer que o 
texto:  

a. enfatiza exaustivamente o produto. 
b. explica a posologia do chá verde. 
c. questiona os benefícios do produto. 
d. especifica o modo de fabricação. 
e. descreve pormenorizadamente o consumo. 

 
Texto III 

Thaís Persoza 
Atriz, 22 anos 
 
Há quanto tempo bebe o chá verde? dois anos 
Por que começou a tomar: sua médica 
ortomolecular indicou a bebida para acelerar o 
metabolismo e assim ajudar na dieta (e, depois, na 
manutenção do peso). 
Com que freqüência toma: todos os dias. “Levo os 
sachês dentro da bolsa para preparar o chá onde 
eu estiver”. 
Os benefícios que ela notou: equilibrou o 
organismo e contribuiu para que perdesse 5 quilos. 
(Veja On line 08/11/06) 

 
Em relação ao texto III, responda as questões de 
5 a 7. 
QUESTÃO 05 
Assinale (F) para os itens falsos e (V) para os 
verdadeiros. 

I. O texto constitui-se de entrevista sobre um 
determinado tema. 

II. O texto discute, como conteúdo temático, a boa 
forma da atriz Thaís Fersoza. 

III. A interação entre o entrevistador e a 
entrevistada evidencia o estilo usado pelo autor. 

IV. O chá é empregado como mecanismo único na 
aceleração da perda de peso. 

 
Assinale a alternativa correta. 

a. V V V F 

b. F V V V 

c. F F V F 

d.  V F V F 

e. V F F V 

Não seja o mané da festa, dê um 
vale-presente Chilli Beans.  
O presente oficial do amigo 

 
TODA SEMANA UMA NOVA COLEÇÃO. 

 
Azucrine seu amigo secreto. 

Acesse 
www.chillibeans.com.br/amigo 

http://www.chillibeans.com.br/amigo


QUESTÃO 06 
“Todos os dias levo os sachês dentro da bolsa”. Na 
transposição da fala da personagem para o discurso 
indireto, a alternativa correta é. 

a. A atriz disse que levava os sachês dentro da 
bolsa todos os dias. 

b. A atriz disse que levara os sachês todos os 
dias dentro da bolsa. 

c. Todos os dias, a atriz disse que levou os 
sachês dentro da bolsa. 

d. Dentro da bolsa foram levados os sachês pela 
atriz todos os dias. 

e. A atriz, todos os dias, levaria os sachês dentro 
da bolsa. 

 
QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa que corresponde ao gênero do 
texto. 

a. Artigo. 
b. Propaganda. 
c. Instrução. 
d. Entrevista 
e. Conversa formal. 

 
QUESTÃO 08 
Assinale a alternativa em que a concordância verbal 
está incorreta. 

a. Ficou excluído 1% dos produtos  farmacêuticos. 
b. A maioria das atrizes está fazendo uso do 

medicamento diurético.  
c. Vendem-se produtos para emagrecimento nos 

melhores supermercados do país. 
d. A atriz diz que faz dois anos que usa o chá 

verde. 
e. Cada um dos vendedores devem preencher as 

fichas.  
 

Texto IV 
A partir de 1º de janeiro, os brasileiros passam a 
escrever diferente: caem o trema e alguns acentos, 
mudam as regras do hífen – e instalam-se as dúvidas. O 
novo acordo pretende unificar a maneira como os 
cidadãos lusófonos do mundo grafam seu idioma. 
(Veja de 31/12/2008 - Texto adaptado). 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que exprime a informação do texto 
IV.   

a. Reforma ortográfica de todas as palavras da 
língua portuguesa.  

b. Acordo ortográfico entre os países de cidadãos 
lusófonos.  

c. Mudança na pronúncia dos vocábulos dos 
países de língua portuguesa. 

d. Caem os acentos da língua portuguesa falada 
em países lusófonos. 

e. Unificação do modo como os lusófonos grifam 
seu idioma.  

 
QUESTÃO 10 
O segmento “Permanece aqui e espera-me”, na forma 
negativa, corresponde a: 

a. Não permaneça aqui e não me espere. 
b. Não permaneças aqui e não me esperes. 
c. Não permaneças aqui e não me espere. 
d. Não permaneça aqui e não me esperes. 
e. Não permanece aqui e não me esperes. 

 

 Texto V 
Epigrama nº 1 

Pousa sobre os espetáculos infatigáveis 
Uma sonora ou silenciosa canção: 
Flor do espírito, desinteressada e efêmera. 
 
Por ela, os homens te conhecerão: 
Por ela, os tempos versáteis saberão 
Que o mundo ficou mais belo, ainda que 
inutilmente, 
Quando por ele andou teu coração. 
                                  (Cecília Meireles) 

 
Leia o poema e responda as questões 11 e 12. 
 
QUESTÃO 11 
Assinale a alternativa incorreta. 

a. Os pronomes “te” e “teu” indicam uma 
interlocução entre a autora e o poeta.  

b. Os dois primeiros versos do poema estão 
escritos na ordem inversa. 

c. Em “Pousa sobre os espetáculos infatigáveis“ 
e “Pousa os olhos na paisagem”, os verbos 
não apresentam a mesma regência.  

d. As palavras “infatigáveis”, “desinteressada” e 
“inutilmente” são formadas pelo processo de 
derivação. 

e. Os dois pontos em “Pousa sobre os 
espetáculos infatigáveis / Uma sonora ou 
silenciosa canção:” foram empregados para 
introduzir uma enumeração explicativa. 

 
QUESTÃO 12 
Assinale a alternativa correta. 

a. As expressões “Por ela” (versos 4 e 5) e “por 
ele” (verso 7) remetem, respectivamente, à 
canção e ao mundo.  

b. Os vocábulos “sonora” e “silenciosa” de acordo 
com o sentido, no texto, apresentam uma 
relação de exclusividade.  

c. Em “Que o mundo ficou mais belo”, a palavra 
grifada é classificada como pronome relativo. 

d. A conjunção “ainda que” estabelece uma 
relação condicional. 

e. A substituição do pronome oblíquo pela terceira 
pessoa em “os homens te conhecerão” 
corresponde a “os homens lhe conhecerão”.  

      
Texto VI 
Quanto tempo o álcool permanece no sangue após 
o consumo e depois de quanto tempo o motorista 
poderá dirigir?   
Um copo de cerveja demora cerca de seis horas para 
ser eliminado pelo organismo. Uma dose de uísque, que 
é bem mais forte que a cerveja, demora mais tempo que 
isso. O mais garantido é que o motorista possa dirigir 
depois de 24 horas. Se ele estiver de ressaca e com 
sintomas provocados pela grande quantidade de álcool 
consumida, o melhor é ficar em casa. Este é o momento 
em que o álcool começa a ser tóxico e permanece no 
corpo por mais tempo. 
(Fonte: http://g1.globo.com) 
 
Responda as questões 13 e 14 de acordo com o 
texto VI. 
 
 
 

http://g1.globo.com


QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do texto. 

a. Discutir a importância do bafômetro para detectar 
a permanência de álcool no sangue. 

b. Questionar a aprovação da lei seca. 
c. Esclarecer dúvidas sobre o tempo de 

permanência de álcool no organismo. 
d. Orientar o motorista para que nunca consuma 

bebida alcoólica. 
e. Esclarecer as sanções a quem dirige alcoolizado. 

 
QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa em que a substituição da palavra 
em negrito pelo termo proposto compromete o sentido 
do texto. 

a. eliminado – excluído. 
b. garantido – seguro. 
c. sintomas – sinais. 
d. dose – porção. 
e. consumida – produzida. 

 
QUESTÃO 15 
No enunciado “Não foi convocado por Parreira, mas fez 
o gol que deu ao Barcelona o título de campeão 
europeu”, a conjunção mas expressa idéia de: 

a. conclusão. 
b. comparação. 
c. oposição. 
d. explicação. 
e. adição. 

 
INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 
Cada vez mais o computador é utilizado para fins 
comerciais, educacionais, entretenimento, entre outras 
utilidades. 
Analise as afirmações. 

I. O computador não funciona sem um sistema 
operacional, seja ele proprietário, ou de código 
livre. 

II. O Linux é um sistema operacional open source 
que pode ser utilizado em uma estação de 
trabalho, ou em um servidor. 

III. Em uma rede de computadores, para se ter 
computadores com Linux e Windows é necessário 
que o servidor da rede utilize Windows. 

IV. A principal diferença entre os sistemas 
operacionais Linux e Windows é que não existe 
vírus para o primeiro. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I e II são verdadeiras. 
b. Apenas II e III são verdadeiras. 
c. Apenas III e IV são verdadeiras. 
d. Apenas II e IV são verdadeiras. 
e. Apenas I e III são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 17 
A Internet tornou-se uma necessidade para a maioria 
das empresas que a utiliza para vender, comprar, 
divulgar e tantos outros recursos disponíveis. 
Analise as afirmações. 

I. O e-mail é um dos recursos disponíveis na 
Internet, entretanto, é muito utilizado para 
propagação de SPAM. 

II. O uso de antivírus é fundamental em um 
computador que acessa a Internet. Um antivírus 

pago é melhor que um grátis por permitir 
atualizações automáticas via Internet. 

III. Só pelo fato de estar ligado e conectado à 
Internet, o computador já está sujeito à 
contaminação por vírus. 

IV. Criptografia é um recurso utilizado para proteger 
dados, entre eles, os de transações comerciais 
realizadas pela Internet. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I, II e IV são verdadeiras. 
b. Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
c. Apenas I, III e IV são verdadeiras. 
d. Apenas I, II e III são verdadeiras. 
e. Apenas III e IV são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 18 
Sobre os recursos e aplicativos básicos utilizados em 
um computador, é incorreto afirmar. 

a. Os browsers são softwares utilizados para 
navegação na Internet. Entre eles pode-se citar 
o Internet Explorer, Mozilla Firefox e o Google 
Chrome. 

b. O correio eletrônico é um dos recursos da 
Internet mais utilizado e pode ser acessado via 
webmail, ou através de aplicativos como 
Outlook e Thunderbird. 

c. Uma intranet pode funcionar nos limites de uma 
rede local, ou se estender ao espaço da 
Internet. 

d. Os cookies são pequenos arquivos com 
informações úteis, mas podem ser utilizados por 
usuários maliciosos para obter informações a 
respeito do usuário do browser. 

e. Entre as principais extensões de arquivos, que 
são infectados por vírus, estão os arquivos.bat e 
.com, que são executáveis do Windows. 

 
QUESTÃO 19 
Entre os aplicativos para escritório existem os pacotes 
com diversos programas. 
Analise as afirmações. 

I. O pacote MS-Office foi desenvolvido para o 
sistema operacional Windows e não pode ser 
executado no sistema operacional Linux. 

II. O pacote Br-Office tem uma versão para o Linux e 
outra para o Windows. 

III. Um texto feito no editor de texto do Br-Office, em 
ambiente Linux, pode ser gravado em formato 
reconhecido pelo editor de texto do MS-Office. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I é verdadeira. 
b. Apenas I e II são verdadeiras. 
c. Apenas II e III são verdadeiras. 
d. Apenas II é verdadeira. 
e. Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
QUESTÃO 20 
O avanço tecnológico proporciona constantes 
renovações dos recursos computacionais, tanto de 
hardware quanto de software. 
Sobre os recursos computacionais é incorreto afirmar. 

a. É possível conectar em um computador, 
simultaneamente, através de uma mesma porta 
USB, teclado, mouse, impressora, câmera e 
outros dispositivos USB. 

b. É possível instalar uma rede local sem fio em uma 
empresa, escola ou residência. Um inconveniente 
é que qualquer notebook, com dispositivo de rede 



wireless, pode acessar e utilizar os recursos da 
rede, uma vez que não existem mecanismos de 
proteção para este tipo de rede. 

c. É possível instalar em um pendrive um sistema 
operacional e os aplicativos desejados, para 
utilizá-lo como um HD portátil, que pode ser usado 
em computadores diferentes. 

d. Algumas distribuições Linux permitem inicializar o 
computador pelo CD e usar este sistema 
operacional sem a necessidade de estar instalado 
na máquina. 

e. Alguns processadores possuem quatro núcleos 
que trabalham como se fossem quatro 
processadores no mesmo computador. 

 
HISTÓRIA 

QUESTÃO 21 
Sobre as eleições em Mato Grosso durante a Primeira 
República (1889 – 1930), assinale a alternativa correta.  

a. As eleições eram acompanhadas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral, o que impedia a fraude. 

b. A força do movimento operário garantiu a 
eleição de candidatos, representando as 
diferentes categorias de trabalhadores. 

c. O voto no Estado era controlado pelos coronéis, 
geralmente proprietários de terra. 

d. As eleições transcorriam em perfeita ordem, 
garantindo a independência do voto. 

e. A ausência de violência durante as eleições 
permitia a livre manifestação do eleitor durante o 
pleito. 

 
QUESTÃO 22 
Nas décadas de 70 e 80 do século XX, Mato Grosso 
presenciou um processo de intensa colonização de suas 
terras. 
Sobre as ações desenvolvidas que objetivavam a 
ocupação do território, nesse período, assinale a 
alternativa incorreta.  

a. Com o objetivo de integrar a região Amazônica, 
foi criado o PIN (Programa de Integração 
Nacional). 

b. Para acelerar a ocupação do território mato-
grossense, foram construídas várias ferrovias.  

c. Como forma de facilitar o acesso à região 
Amazônica, foram construídas as rodovias 
Cuiabá-Santarém e Cuiabá-Porto Velho. 

d. Parte expressiva da população que se deslocou 
para Mato Grosso, nas décadas de 70 e 80, era 
oriunda do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 

e. Como reflexo da colonização, surgiram no norte 
de Mato Grosso várias cidades. 

 
QUESTÃO 23 
O final do século XIX e os anos iniciais do século XX 
caracterizam-se pela aceleração da industrialização, 
inovações tecnológicas e científicas. Como reflexo da 
modernidade vigente, Mato Grosso passará a contar 
com linhas telegráficas, tornando-se mais rápido o 
serviço de comunicação. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. 

a. Os trabalhos da Comissão Rondon em Mato 
Grosso foram realizados com mão-de-obra 
diversificada, inclusive por marinheiros que 
participaram da rebelião de 1910 na Capital 
Federal. 

b. A Comissão Rondon era constituída não apenas 
de militares, mas também de especialistas em 
botânica, zoologia e geologia, além de outros 
componentes. 

c. Um dos problemas enfrentados na construção 
das linhas telegráficas eram as freqüentes 
doenças que acometiam os membros da 
Comissão Rondon. 

d. A ausência de disciplina comprometeu os 
trabalhos de construção das linhas telegráficas, 
interrompeu as atividades e culminou com a 
substituição de Rondon pelo general Cunha 
Matos. 

e. Um dos propósitos da Comissão Rondon, 
segundo as premissas positivistas, foi realizar 
um trabalho junto aos povos indígenas no 
sentido de inseri-los no que então os 
republicanos denominavam de civilização. 

 
QUESTÃO 24 
A colonização no século XVIII, em Mato Grosso, pôs em 
contato as sociedades indígenas existentes e os 
portugueses. 
Sobre a relação que se estabeleceu entre esses 
diferentes povos, assinale a alternativa incorreta. 

a. Durante o século XVIII, bandeiras paulistas 
penetraram em solo mato-grossense com o 
objetivo de escravizar a população indígena. 

b. Uma das formas de resistência dos indígenas 
foram os ataques às monções como no caso 
dos Paiaguá. 

c. Os portugueses optaram por não utilizar os 
índios como mão-de-obra escrava nos trabalhos 
de mineração. 

d. Doenças adquiridas pelos índios, em contato 
com os colonizadores, foram também 
responsáveis pela morte de parcela dos gentios. 

e. Os jesuítas utilizaram a catequese para 
combater os rituais religiosos e a cultura 
indígena. 

 
QUESTÃO 25 
Após a guerra da Tríplice Aliança com o Paraguai 
(1865-1870), a Província de Mato Grosso reordenou a 
economia, integrando-se ao comércio internacional. 
Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. 

a. A cidade de Corumbá, devido a sua posição 
estratégica às margens do rio Paraguai, tornou-se 
um importante pólo comercial da Província de 
Mato Grosso. 

b. A Casa Comercial “José Dulce & Cia”, sediada 
em São Luiz de Cáceres, além das atividades 
comerciais, era proprietária de fazendas de 
criação de gado e de embarcações para 
transporte de mercadorias.  

c. As Casas Comerciais importavam manufaturados 
em geral e exportavam matérias primas 
produzidas na Província e, muitas vezes, faziam o 
papel de Casas de Câmbio, comprando e 
vendendo moedas estrangeiras. 

d. O comércio de exportação e importação era feito 
por embarcações conhecidas como “lanchas a 
vapor”, modeladas para transportar mercadorias e 
passageiros. 

e. As atividades das Casas Comerciais estavam 
restritas ao comércio de importação e exportação, 
ficando circunscritas às cidades de Corumbá e 
São Luiz de Cáceres. 



GEOGRAFIA 
QUESTÃO 26 
A ocupação do atual estado de Mato Grosso, iniciou-se 
no século XVI.  
Com relação a esse processo de ocupação, marque       
( V ) para as afirmativas verdadeiras e ( F ) para as 
falsas. 
(  ) No século XVI, por ordem do Tratado de     

Tordesilhas, a região de Mato Grosso pertencia à 
Coroa portuguesa, que dominava toda a faixa 
Oeste do território      brasileiro.   

(  ) No final do século XVII e início do século XVIII, a 
Coroa portuguesa, com objetivos de ampliar os 
domínios além da faixa litorânea e da linha de 
Tordesilhas, incentivou as expedições para 
descobrir riquezas no interior do país, chegando, 
assim, ao espaço que é hoje o atual território 
mato-grossense. 

(  ) A entrada dos Bandeirantes em Mato Grosso 
ocorreu, principalmente, através do rio Paraguai, 
seus afluentes e de pequenos trechos terrestres, 
acessos conhecidos como percursos das 
monções. 

(  ) No processo inicial de ocupação do estado de 
Mato Grosso, os povos indígenas foram 
respeitados, enquanto sociedades auto-
organizadas, com direito aos seus territórios. 
Isso justifica a presença desses povos até os 
dias de hoje no Estado. 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta. 

a. V – V – F - F 
b. F – F – V - V 
c. F – V – V - F 
d. V – V – V - V 
e. F – F – F - F 

 
QUESTÃO 27 
Nas décadas de 1970 e 1980, os governos estaduais e 
federais implementaram ações que transformaram o 
espaço mato-grossense. Dentre estas, destaca-se a 
criação de programas especiais de desenvolvimento 
para colocar em prática os projetos agropecuários e os 
programas de colonização na Amazônia e Centro-Oeste. 
Fazem parte destes programas, exceto. 

a. O PIN-Programa de Integração Nacional. 
b. O PROBOR-Programa de Incentivos à Produção 

da Borracha Vegetal. 
c. O PRODENE-Programa de Desenvolvimento do 

Nordeste Mato-grossense. 
d. O PROTERRA-Programa de Redistribuição de 

Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e 
Nordeste. 

e. O POLOCENTRO-Programa de Desenvolvimento 
dos Cerrados. 

 
QUESTÃO 28 
A geografia da população analisa a distribuição espacial 
da população e a sua mobilidade geográfica, discutindo 
as causas dos padrões encontrados e, principalmente, 
as decorrências em todos os aspectos da vida social 
(OLIVA e GIANSANTI, 1999). 
A partir dessa afirmação, analise os itens. 
I. Os fluxos migratórios para Mato Grosso 

contribuíram para o aumento da população e para a 
incorporação de novas modalidades do uso da terra 

II. A maioria da população mato-grossense vive na 
zona rural, distribuída na região norte do Estado. 

III. Na contagem da população mato-grossense, feita 
pelo IBGE em 2000, verificou-se que a maioria dos 
residentes no Estado era do sexo feminino. 

IV. As cidades de Cuiabá, Várzea Grande e 
Rondonópolis são as que possuem o maior número 
de habitantes do Estado. 

V. O município de Rondonópolis foi o que apresentou, 
no ano de 2000, a maior densidade demográfica do 
estado de Mato Grosso. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Todos os itens estão corretos. 
b. Apenas I, II e III estão corretos.  
c. Apenas I e IV estão corretos. 
d. Apenas III e V estão corretos. 
e. Apenas I e II estão corretos. 
 

QUESTÃO 29 
No que se refere à regionalização do espaço brasileiro, 
existem duas propostas que são utilizadas com maior 
freqüência nos livros didáticos nacionais. A mais antiga 
é a divisão em macrorregiões do IBGE e a mais recente 
é a divisão em regiões geoeconômicas.  
Analise os itens em que o estado de Mato Grosso 
aparece nas propostas de divisão regional do território 
brasileiro. 
I. Na proposta do IBGE, os estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal 
pertencem à região Centro-Oeste do Brasil. 

II. Na proposta do IBGE (atual), os estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e o 
Distrito Federal pertencem à região Centro-Oeste do 
Brasil. 

III. A proposta de regiões geoeconômicas não obedece 
à divisão das unidades da federação e, nesse 
sentido, o estado de Mato Grosso possui áreas em 
duas regiões: ao Norte na Amazônia e ao Sul no 
Centro-Sul. 

IV. Na proposta de regiões geoeconômicas, o estado 
de Mato Grosso, por se situar na Amazônia Legal, 
encontra-se, em sua totalidade, na região da 
Amazônia. 

V. Na proposta de regiões geoeconômicas, apenas a 
porção Sul do estado de Mato Grosso está inserida 
na região Centro-Sul. 

  Assinale a alternativa correta.  
a. Todos os itens estão corretos. 
b. Nenhum dos itens está correto. 
c. Apenas I, II e III estão corretos.  
d. Apenas III, IV e   V estão corretos. 
e. Apenas I,  III e V estão corretos. 

 
QUESTÃO 30 
As Unidades de Conservação (UCs) são espaços 
ambientais que possuem importantes características 
naturais e são legalmente instituídas pelo Poder Público 
com objetivo de conservação. A criação das UCs é a 
principal proposta para diminuir os efeitos da destruição 
dos ecossistemas brasileiros (WWF, 2006). 
Na coluna A são apresentados três biomas contidos no 
espaço mato-grossense; na coluna B estão elencadas 
as Unidades de Conservação, criadas no estado de 
Mato Grosso para conservação dos biomas. 
Faça a correspondência entre as colunas A e B. 
Coluna A 

I. Amazônia 
II. Cerrado 

III. Pantanal 
 



Coluna B 
(  ) Estação Ecológica da Serra das Araras. 
(  ) Estação Ecológica de Taiamã. 
(  ) Parque Nacional da Chapada dos 

Guimarães.  
(  ) Parque Nacional do Juruena. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta. 

a. I,  II, III e  II 
b. II,  I, II e III 
c. III,  III, I e II 
d. II, III, II e I 
e. II, I, III e II 

 
LEGISLAÇÃO DE MT FOMENTO E BACEM 

 
QUESTÃO 31 
Nos termos da Lei Complementar 140/2003, que dispõe 
sobre a constituição e o funcionamento da Agência de 
Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – MT 
FOMENTO, compete à Assessoria Técnica, exceto. 

a. Assessorar na direção e coordenação as 
atividades técnicas da Agência. 

b. Definir normas e instruções de serviço para a sua 
área de atuação. 

c. Emitir pareceres, quando solicitados. 
d. Analisar e assistir a todas as atividades técnicas 

da Agência. 
e. Orientar os diversos setores da Agência em sua 

área de atuação. 
 
QUESTÃO 32 
Nos termos da Lei Complementar 264/2006, que dispõe 
sobre a organização e funcionamento da administração 
sistêmica no âmbito do Poder Executivo Estadual, 
assinale o órgão/entidade que se vincula à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Rural-SEDER. 

a. Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 
S. A. - MT FOMENTO. 

b. Companhia Mato-grossense de Gás-MT Gás. 
c. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Mato Grosso-FAPEMAT. 
d. Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso-

INTERMAT. 
e. Centro de Educação Profissional e Tecnológica-

CEPROMAT. 
  
QUESTÃO 33 
Com a finalidade de executar todas as atividades 
sistêmicas no âmbito do Poder Executivo, foram criados 
Núcleos de Administração Sistêmica através da Lei 
Complementar 264/2006. 
Nesse contexto, são formadores do Núcleo 
Socioeconômico, exceto. 

a. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. 
b. Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 

S. A. 
c. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural. 
d. Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, 

Minas e Energia. 
e. Companhia Mato-grossense de Gás. 

 
QUESTÃO 34 
Nos termos da Lei Complementar 264/2006, que dispõe 
sobre a organização e funcionamento da administração 
sistêmica no âmbito do Poder Executivo Estadual, foram 
criados Núcleos de Administração Sistêmica com a 

finalidade de executar todas as atividades sistêmicas no 
âmbito do Poder Executivo. 
Nesse contexto, analise as afirmações referentes aos 
formadores do Núcleo Administração.  

I. Escola de Governo. 
II. Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 

S. A. 
III. Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, 

Cidadania e Assistência Social. 
IV. Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores 

do Estado de Mato Grosso. 
V. Secretaria de Estado de Desenvolvimento do 

Turismo. 
Assinale a alternativa correta. 

a. Apenas I, III e IV estão corretas.    
b. Apenas II, IV e V  estão corretas.     
c. Apenas II e IV  estão corretas.        
d. Apenas I, III e V estão corretas.       
e. Apenas II, III e IV estão corretas.    

 
QUESTÃO 35 
Nos termos da Lei Complementar 140/2003, que dispõe 
sobre a constituição e o funcionamento da Agência de 
Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – MT 
FOMENTO, analise os itens referentes à fonte de 
recursos disponíveis à Agência para cumprimento de 
suas atividades. 

I. Empréstimos e repasses de instituições e 
fundos de financiamentos federais. 

II. Receitas de securitização. 
III. Transferências e repasses exclusivos da União. 
IV. Prestação de garantias. 
V. Retornos e resultados de suas operações. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas II e V estão corretos.       
b. Apenas I, II, IV e V estão corretos.      
c. Apenas IV e V estão corretos.         
d. Apenas I, II e V estão corretos.        
e. Apenas III, IV e V estão corretos.    

 
QUESTÃO 36 
Com relação à Resolução 3.380/2006, que dispõe sobre 
a implementação de estrutura de gerenciamento do 
risco operacional, são considerados eventos de risco 
operacional, exceto. 

a. Fraudes externas. 
b. Flutuações nos valores de mercado de posições 

detidas pela instituição. 
c. Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela 

instituição. 
d. Demandas trabalhistas. 
e. Falhas em sistemas de tecnologia da 

informação. 
 
QUESTÃO 37 
Com base na Resolução 3.464/2007, que dispõe sobre 
a implementação de estrutura de gerenciamento do 
risco de mercado, analise os itens. 
I. As instituições financeiras devem implementar 

políticas e estratégias para o gerenciamento do 
risco de mercado. 

II. A descrição da estrutura de gerenciamento do risco 
de mercado deve ser evidenciada em relatório de 
acesso restrito. 

III. As instituições financeiras devem manter unidades 
específicas responsáveis pelo gerenciamento do 
risco de mercado. 



IV. Os riscos das operações sujeitas à variação cambial 
das taxas de juros, dos preços de ações e dos 
preços de mercadorias (commodities), devem ser 
considerados para efeito de gerenciamento como 
risco mercantil. 

V. A estrutura de gerenciamento do risco de mercado 
não prevê a realização de “testes de estresse” para 
simular condições extremas de mercado. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I e III  estão corretos.          
b. Apenas II e V   estão corretos.         
c. Apenas I e V    estão corretos.       
d. Apenas II, III e IV estão corretos.       
e. Apenas I, III e IV estão corretos.       
 

QUESTÃO 38 
Com base na Resolução 3.380/2006, analise os itens 
que devem estar previstos na estrutura do 
gerenciamento do risco operacional. 

I. Implementação, manutenção e divulgação de 
processo estruturado de comunicação e 
informação.  

II. Identificação, avaliação, monitoramento, 
controle e mitigação do risco operacional. 

III. Realização de testes de avaliação dos sistemas 
de controle de riscos operacionais 
implementados, no mínimo, a cada triênio. 

IV. Elaboração e disseminação da política de 
gerenciamento de risco operacional 
exclusivamente ao pessoal da instituição, em 
seus diversos níveis, estabelecendo papéis e 
responsabilidades. 

V. Documentação e armazenamento de 
informações referentes às perdas associadas ao 
risco operacional. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas IV e V estão corretos. 
b. Apenas I e II estão corretos. 
c. Apenas II e III estão corretos. 
d. Apenas I, II e IV estão corretos. 
e. Apenas I, II e V estão corretos. 

 
QUESTÃO 39 
Nos termos da Resolução 2.828/2001, que dispõe sobre 
a constituição e o funcionamento das agências de 
fomento, assinale a alternativa correta com referência 
aos valores para o fator “F” aplicável ao ativo ponderado 
pelo risco (Apr), com vistas ao cálculo do Patrimônio 
Líquido Exigido (PLE). 

a. 0,20 (vinte centésimos), a partir da data de 
entrada em vigor da referida Resolução; 0,25 
(vinte e cinco centésimos), a partir de 1º de abril 
de 2002; 0,30 (trinta centésimos), a partir de 02 de 
janeiro de 2003. 

b. 0,30 (trinta centésimos), a partir da data de 
entrada em vigor da referida Resolução; 0,25 
(vinte e cinco centésimos), a partir de 1º de abril 
de 2002; 0,20 (vinte centésimos), a partir de 02 de 
janeiro de 2003. 

c. 0,15 (quinze centésimos), a partir da data de 
entrada em vigor da referida Resolução; 0,20 
(vinte centésimos), a partir de 1º de abril de 2002; 
0,25 (vinte e cinco centésimos), a partir de 02 de 
janeiro de 2003. 

d. 0,25 (vinte e cinco centésimos), a partir da data de 
entrada em vigor da referida Resolução; 0,20 
(vinte centésimos), a partir de 1º de abril de 2002; 

0,15 (quinze centésimos), a partir de 02 de janeiro 
de 2003. 

e. 0,20 (vinte centésimos), a partir da data de 
entrada em vigor da referida Resolução; 0,30 
(trinta centésimos), a partir de 1º de abril de 2002; 
0,40 (quarenta centésimos), a partir de 02 de 
janeiro de 2003. 

 
QUESTÃO 40 
A provisão para fazer face aos créditos de liquidação 
duvidosa deve ser constituída mensalmente, 
normatizada por percentuais mínimos que devem ser 
aplicados ao valor das operações com base no seu 
respectivo risco de nível (Resolução 2.682/1999). 
Diante do exposto, correlacione as colunas abaixo. 
 
I. Risco nível B (   ) 70% sobre o valor das 

operações 
II. Risco nível D (   ) 100% sobre o valor das 

operações 
III. Risco nível F (   ) 10% sobre o valor das 

operações 
IV. Risco nível G (   ) 1% sobre o valor das 

operações 
V. Risco nível H (   ) 50% sobre o valor das 

operações 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta. 

a. III, I, II, V e IV 
b. I, V, II, III e IV 
c. IV, V, I, III e II 
d. IV, V, II, I e III 
e. V, IV, II, III e I 

 
LEGISLAÇÃO SOBRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

 
QUESTÃO 41 
No que se refere às competências do Conselho 
Monetário Nacional – CMN, acerca do contido na Lei 
4.595/1964, analise os itens. 

I. Zelar pela liquidez e pela solvência das 
instituições financeiras. 

II. Exercer a fiscalização das instituições 
financeiras. 

III. Regular a execução dos serviços de 
compensação de cheques e outros papéis. 

IV. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio 
do balanço de pagamentos do país. 

V. Adaptar o volume dos meios de pagamento às 
reais necessidades da economia nacional e ao 
seu processo de desenvolvimento. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I e II estão corretos.   
b. Apenas II, III e IV estão corretos.   
c. Apenas II está correto.   
d. Apenas I, IV e V estão corretos. 
e. Apenas V está correto. 

 
QUESTÃO 42 
Com referência à Lei 4.595/1964, que dispõe sobre a 
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias, são atribuições do Banco Central do Brasil - 
BACEN, exceto. 

a. Autorizar o funcionamento das instituições 
financeiras. 

b. Emitir papel moeda. 
c. Promover o equilíbrio do balanço de 

pagamentos. 



d. Efetuar operações de compra e venda de títulos 
federais.   

e. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros. 
 
QUESTÃO 43 
A Lei 6.024/1974 trata das intervenções e liquidação 
extrajudicial de instituições financeiras.  
Com relação aos efeitos que a intervenção produzirá 
desde a sua decretação, analise os itens. 

I. Inexigibilidade dos depósitos existentes à data 
de sua decretação. 

II. Suspensão da exigibilidade das obrigações 
vencidas. 

III. Suspensão da fluência do prazo das obrigações 
vincendas anteriormente contraídas. 

IV. Decretação da falência da entidade. 
V. Liquidação extrajudicial. 

Assinale a alternativa correta. 
a.  Apenas I e II estão corretos.   
b.  Apenas II, III e IV estão corretos. 
c.  Apenas II está correto.    
d.  Apenas IV e V estão corretos.     
e.  Apenas I, II e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 44 
No que tange à Lei 4.595/1964, que dispõe sobre a 
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias, analise as afirmativas. 

I. As instituições financeiras privadas e cooperativas 
de crédito constituem-se unicamente sob a forma 
de sociedades anônimas. 

II. As instituições financeiras públicas são órgãos 
auxiliares da execução da política de crédito do 
Governo federal. 

III. As instituições financeiras estrangeiras não estão 
sujeitas às disposições da referida Lei. 

IV. As cooperativas de crédito somente poderão 
conceder empréstimos aos seus cooperados, com 
mais de 30 dias de inscrição. 

V. O capital inicial será sempre realizado em moeda 
corrente, apenas para as instituições financeiras 
privadas. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas II e III estão corretas.      
b. Apenas III e IV estão corretas.          
c. Apenas I e IV estão corretas.            
d. Apenas II e IV estão corretas.           
e. Todas as afirmações estão corretas. 

 
QUESTÃO 45 
Nos termos da Lei Complementar 105/2001, no que diz 
respeito às operações financeiras para fins de 
informação à administração tributária da União, marque  
( V ) para os itens verdadeiros e    ( F ) para os falsos. 
(   ) Apenas as aplicações em fundo de 

investimento. 
(   ) Depósitos à vista e a prazo, inclusive em 

conta de poupança. 
(   ) Pagamentos efetuados em moeda 

estrangeira ou em cheques. 
(   ) Contratos de mútuo. 
(   ) Aquisições de moeda estrangeira. 
Assinale a alternativa que apresenta seqüência correta. 

a. F, F ,V, V, F 
b. F, V, F, V, V    
c. V, V, F, F, V        
d. V, F, V, F, V    
e. V, F, F,V, V 

QUESTÃO 46 
Para os efeitos da Lei Complementar n.º 105/2001, que 
dispõe sobre o sigilo das operações, são consideradas 
instituições financeiras, exceto. 

a. Distribuidora de Valores Mobiliários. 
b. Cooperativas de Crédito. 
c. Bancos de qualquer espécie. 
d. Corretoras de Seguro. 
e. Associações de Poupança e Empréstimo. 

 
QUESTÃO 47 
Conforme a Lei Complementar n.º 105/2001, que dispõe 
sobre o sigilo das operações, assinale a alternativa em 
que ocorre violação do dever de sigilo. 

a. A troca de informações entre instituições 
financeiras para fins cadastrais, inclusive por 
intermédio de Centrais de risco, observadas as 
normas baixadas pelo Conselho Monetário 
Nacional-CMN e pelo Banco Central do Brasil-
BACEN. 

b. A revelação de informações sigilosas com o 
consentimento expresso dos interessados. 

c. O fornecimento de informações constantes de 
cadastro de emitentes de cheques sem provisão 
de fundos e de devedores inadimplentes a 
entidades de proteção ao crédito, observadas as 
normas baixadas pelo CMN e BACEN. 

d. A comunicação às autoridades competentes da 
prática de ilícitos penais ou administrativos, 
abrangendo o fornecimento de informações sobre 
operações que envolvam recursos provenientes 
de qualquer prática criminosa. 

e. Fornecimento de informações sigilosas a terceiros 
para subsidiar aquisição de bens ou serviços à 
revelia dos interessados. 

 
QUESTÃO 48 
Nos termos da Lei 6.024/1974, que trata das 
intervenções e a liquidação extrajudicial de instituições 
financeiras, pode-se afirmar que a decretação 
extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos, 
exceto. 

a. Interrupção da prescrição relativa a obrigações 
de responsabilidade da instituição. 

b. Prorrogação do vencimento das obrigações da 
liquidanda. 

c. Não fluência de juros, mesmo que estipulados 
contra a massa, enquanto não integralmente 
pago o passivo. 

d. Não atendimento às cláusulas penais dos 
contratos unilaterais vencidos, em virtude da 
decretação da liquidação extrajudicial. 

e. Suspensão das ações e execuções iniciadas 
sobre direitos e interesses relativos ao acervo 
da entidade liquidanda, não podendo ser 
intentadas quaisquer outras, enquanto durar a 
liquidação. 

 
QUESTÃO 49 
A respeito da Lei 4.595/1964, que dispõe sobre a 
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias, analise os itens. 

I. O Conselho Monetário Nacional-CMN é composto 
pelos Ministros da Fazenda, do Planejamento e 
do Presidente do Banco Central do Brasil. 

II. Ações e debêntures são exemplos de títulos e 
valores mobiliários fiscalizados pelo Banco 
Central do Brasil-BACEN. 



III. É função do BACEN executar os serviços do 
meio circulante. 

IV. É função do BACEN regular e supervisionar o 
Sistema Financeiro Nacional-SFN. 

V. As empresas de fomento não integram o SFN. 
Assinale a alternativa correta. 

a. Apenas I, III e IV estão corretos.       
b. Apenas III e IV estão corretos.     
c. Apenas I e IV   estão corretos. 
d. Apenas II e III  estão corretos.    
e. Todos os itens estão corretos.  

 
QUESTÃO 50 
Referindo-se à Lei 4.595/1964, que dispõe sobre a 
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e 
Creditícias, analise os itens. 

I. É permitido às instituições financeiras conceder 
empréstimos e adiantamentos aos seus 
diretores e membros dos conselhos. 

II. É vedada às instituições financeiras privadas a 
concessão de empréstimo ou adiantamento às 
pessoas jurídicas de cujo capital participem com 
mais de dez por cento. 

III. Mediante autorização do Banco Central do 
Brasil-BACEN, as instituições financeiras que 
não recebem depósitos do público poderão 
emitir debêntures. 

IV. As instituições financeiras poderão manter 
aplicações em imóveis de uso próprio sem 
qualquer limitação. 

V. Somente é permitida a concessão de 
empréstimo ou adiantamento pelas instituições 
financeiras a parentes de seus diretores e 
membros dos conselhos, a partir do segundo 
grau. 

Assinale a alternativa correta. 
a. Apenas I, III e IV estão corretos.      
b. Apenas III e IV estão corretos.     
c. Apenas I e IV  estão corretos.  
d. Apenas II e III   estão corretos.    
e. Todos os itens estão corretos. 

 
MATEMÁTICA FINANCEIRA 

QUESTÃO 51 
Uma promissória de R$ 600,00 foi descontada 
comercialmente com um desconto de R$ 180,00. 
Considerando uma taxa simples de desconto de 6% 
a.m., o prazo da operação será de: 

a. 3 meses 
b. 4 meses 
c. 5 meses 
d. 2 meses 
e. 4,5 meses 

 
QUESTÃO 52 
A crise financeira fez com que uma empresa, que 
aplicava na bolsa de valores, perdesse R$ 60.000,00 
nos três primeiros dias. Supondo-se que, a partir do 
segundo dia, a empresa tenha perdido R$ 8.000,00 a 
mais que no dia anterior, mantendo-se a crise no mesmo 
patamar, assinale a alternativa correta. 

a. No primeiro dia a empresa perdeu R$ 10.000,00 
b. No terceiro dia a empresa perdeu R$ 26.000,00 
c. No quarto dia a empresa perdeu R$ 36.000,00 
d. No terceiro dia a empresa perdeu R$ 16.000,00 
e. No sexto dia a empresa perdeu R$ 62.000,00 

 
 

QUESTÃO 53 
Fernanda pagou 20% de uma dívida que contraiu na 
festa de seu casamento. Se R$ 4.368,00 correspondem 
a 35% do restante a ser pago, a dívida total inicial de 
Fernanda foi de: 

a. R$ 10.200,00 
b. R$ 11.400,00 
c. R$ 14.100,00 
d. R$ 12.800,00 
e. R$ 15.600,00 

 
QUESTÃO 54 
Pedro, pequeno produtor, conseguiu um financiamento 
do Governo federal por um prazo de 4 anos, à taxa de 
juros simples de 5% a.a. Decorridos os quatro anos, o 
mesmo capital inicial foi renegociado por mais 2 anos, à 
taxa de 3% a.a. A soma dos juros pagos nas duas 
transações foi de R$ 23.400,00. 
O capital inicialmente financiado foi de: 

a. R$ 80.000,00 
b. R$ 90.000,00 
c. R$ 111.005,70 
d. R$ 110.005,00 
e. R$ 120.000,00 

 
QUESTÃO 55 
Uma financeira faz um empréstimo de R$ 20.000,00 
para ser pago pelo Sistema de Amortização Constante 
em 8 prestações anuais, à taxa de 15% ao ano. O valor 
da primeira prestação será de: 

a. R$ 2.500,00 
b. R$ 3.000,00 
c. R$ 4.000,00 
d. R$ 4.500,00 
e. R$ 5.500,00 

 
QUESTÃO 56 
Gabriel, Lorenzo e Bernardo associaram-se na compra 
de uma fazenda no valor de R$ 240.000,00. Gabriel 
entrou com R$ 120.000,00, Lorenzo com R$ 80.000,00 
e Bernardo com R$ 40.000,00. Depois de algum tempo, 
venderam a fazenda por R$ 360.000,00. 
Mantendo-se a proporção do investimento inicial, a 
parte que Lorenzo receberá pela venda da fazenda 
corresponde a: 

a. R$ 120.000,00 
b. R$ 180.000,00 
c. R$ 100.000,00 
d. R$ 80.000,00 
e. R$ 60.000,00 

 
QUESTÃO 57 
Uma loja de roupas femininas oferece duas opções de 
pagamento na compra de um vestido: à vista, com 30% 
de desconto, ou em duas prestações mensais iguais, 
sem desconto, sendo a primeira prestação paga no ato 
da compra. A taxa mensal dos juros embutidos na 
venda a prazo do vestido é de: 

a. 100% ao mês. 
b. 120% ao mês. 
c. 180% ao mês. 
d. 150% ao mês. 
e. 200% ao mês. 

 
QUESTÃO 58 
O Sr. João contraiu uma dívida bancária de R$ 
2.000,00, com juros compostos de 4% ao mês. 
Começou a pagar a dívida exatamente um mês após tê-



la contraído, com prestações mensais fixas de R$ 
200,00. Após quitar a 4ª prestação, João deve ao banco, 
aproximadamente: 

a. R$ 1.490,42 
b. R$ 1.360,39 
c. R$ 1.552,76 
d. R$ 1.625,40 
e. R$ 1.160,39 

 
QUESTÃO 59 
Para constituir um capital de R$ 1.209,03 à taxa de juros 
compostos de 0,5% ao mês, quantas parcelas de R$ 
300,00, serão necessárias? 

a. 3 parcelas 
b. 6 parcelas 
c. 5 parcelas 
d. 2 parcelas 
e. 4 parcelas 

 
QUESTÃO 60 
Determinada empresa decidiu investir o montante de R$ 
20.000,00 na ampliação da produtividade. A taxa interna 
de retorno para esse investimento é de 25% a.a. 
Sabendo-se que a taxa de juros do mercado, que se 
mantém fixa no decorrer dos anos, é de 13,75% a.a., 
pode-se afirmar que o retorno financeiro acumulado ao 
final de 3 anos é de: 

a. R$ 23.250,00 
b. R$ 6.750,00 
c. R$ 15.000,00 
d. R$ 8.250,00 
e. R$ 13.000,00 

 
 

RASCUNHO 



 


