
Foram analisadas as três últimas provas para Técnico Bancário:
- 2010: banca CESPE (múltipla escolha)
- 2012: banca CESGRANRIO (múltipla escolha)
- 2014: banca CESPE (certo/errado)
Tendo cada uma características próprias, há a necessidade de algumas observações.

Obs. 1: a prova de 2010 foi exclusivamente de análise gramatical, tendo o Cespe/UnB abordado mais 
de um conteúdo em cada uma das 8 questões. Sendo assim, a banca conseguiu abordar 12 assun-
tos. 7 deles foram cobrados mais de uma vez. Regência verbal, por exemplo, foi incluída em 3 das 8 
questões.

Obs. 2: a prova de 2012 foi elaborada pela CESGRANRIO, abordando 5 assuntos em 5 questões. 

Obs. 3: a prova de 2014, também organizada pelo Cespe/UnB, foi no modelo certo/errado e trouxe 
uma inovação considerando os certames anteriores ao abordar Redação Ofi cial.  Das 14 questões da 
prova, 4 foram de interpretação textual e 3 de Redação Ofi cial, somando metade do total de ques-
tões, tendência que o Cespe/UnB tem mantido. 

ASSUNTO
Téc. Banc. 

Novo 
CESPE 2010

Téc. Banc. 
CESGRANRIO 

2012

Téc. Banc. 
Administrativa  

CESPE 2014
Compreensão e interpretação de texto - 1 4

Tipologia textual 1 1 -

Remissão Textual (uso dos pronomes) 1 - 2

Reescrita de trechos 2 1 1

Signifi cação das palavras 2 - -

Preposição (envolvida com regência e crase) 3 - 2

Substantivos 1 - 1

Uso dos verbos 1 - 1

Ortografi a 2 - -

Pontuação 2 - -

Termos da oração 2 - 1

Regência e Crase 3 1 1

Concordância 1 1 -

Redação Ofi cial - - 3
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OBS 1: Normalmente a matéria de Direito do Consumidor é pedida juntamente com o item técnicas 
de venda, da seguinte maneira:  Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 
(versão atualizada).  

OBS 2: Como está no edital Lei nº 8.078/1990, qualquer assunto do CDC poderá ser pedido na prova.

OBS 3: Como você vai perceber da análise do quadro abaixo, nos consursos pretéritos (2010 e 2012), 
a matéria não era muito requisitada, o que não se repetiu no consurso de 2014, com a cobrança de 6 
questões na prova.

Prova e Assunto Nº de questões
Prova de 2010 – Proteção contratual do consumidor 1

Prova de 2012 – Dos bancos de dados e cadastros de consumidores. 1

Prova 2014 – Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço; 3

- Das cláusulas abusivas; 1

- Das práticas abusivas; 1

- Cobrança de dívidas. 1

RAIO-X – Direito do Consumidor – Caixa Econômica Federal.
 (Provas: 2010, 2012 e 2014)



OBS 1: A divisão de assuntos leva em conta o último edital (2014)

OBS 2: A prova de 2014 foi no padrão “itens - certo/errado” (CESPE). Em 2012, múltipla escolha 
(CESGRANRIO). Cada “item” da prova de 2014 foi considerado como sendo “1 questão” no Raio X.

OBS 3: Na prova de 2010 não foi exigido atualidades.

Tópica do Edital Nº de questões
Tópicos de Energia 4

Tópicos de Política no mundo 3

Tópicos de Economia no mundo 2

Tópicos de Meio Ambiente.        1

Raio X – Atualidades para Caixa Econômica Federal



OBS 1: Em provas de Ética, geralmente são cobrados pontos específi cos do Código de Ética. Essas 
questões costumam ser bem simples, mas exigem do candidato que tenha estudado bem o Código. 
Por outro lado, há outras questões mais conceituais, que por vezes são bem difíceis. 

OBS 2: A análise leva em consideração os itens constantes das provas da Caixa em 2010, 2012 e 
2014, para o cargo de Técnico Bancário Novo.

OBS 3: O Código de Conduta da Alta Administração Pública foi cobrado no edital de Técnico Ban-
cário apenas em 2010, e mesmo assim não apareceu nenhuma questão sobre ele. Nos concursos 
posteriores este conteúdo foi cobrado apenas para cargos de nível superior.

Item do Edital (Caixa – 2014) Questões em 
2010

Questões em 
2012

Questões em 
2014

1 -Conceitos: ética, moral, valores e 
virtudes. 2 Ética aplicada: noções de 
ética empresarial e profi ssional. 3 A 
gestão da ética nas empresas públicas 
e privadas.

2 1 4 assertivas

4-Código de Ética da CAIXA 1 3 2 assertivas

5-Código de conduta da alta administra-
ção pública.

0
Não estava no con-
teúdo programático

Não estava no con-
teúdo programático

RAIO-X – Ética – Caixa Econômica Federal (2010 a 2014)



OBS 1: Nas provas de Legislação Específi ca é MUITO DIFÍCIL aparecerem questões que vão além do 
que está escrito na lei. As bancas não cobram entendimentos de Tribunais nem estudos mais pro-
fundos.

OBS 2: A análise leva em consideração os itens constantes das provas da Caixa em 2010, 2012 e 
2014, para o cargo de Técnico Bancário Novo.

OBS 3: A Lei nº 8.036/2004 (Bolsa Família) só começou a ser cobrada a partir do concurso de 2012.

RAIO-X – Legislação Específi ca – Caixa Econômica Federal
(2010 a 2014)

Item do Edital (Caixa – 2014) Questões em 
2010

Questões em 
2012

Questões em 
2014

Artigo 37 da Constituição Federal (Princí-
pios constitucionais da Administração Públi-
ca: Princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e efi ciência).

1 1 1 assertiva

Lei nº 7.998/1990 (Programa Desemprego 
e Abono Salarial - benefi ciários e critérios 
para saque).

2 1 3 assertiva

Lei nº 8.036/1990 (FGTS: possibilidades e 
condições de utilização/saque; Certifi cado 
de Regularidade do FGTS; Guia de Recolhi-
mento (GRF).

1 1 1 assertiva

Lei Complementar nº 7/1970 (PIS). 1 0 1 assertiva

Lei nº 10.836/2004 (Bolsa Família).
Não estava no 

conteúdo progra-
mático

1 2 assertiva



Conhecimentos Bancários - Caixa (2014, 2012 e 2010)
Matéria Questões

Sistema Financeiro Nacional 50

Mercado de Capitais 44

Mercados Financeiros 24

Cheque 17

Abertura e movimentação de contas: documentos básicos 14

Política Econômica 13

Produtos e Serviços Financeiros 12

Sistema de Pagamentos Brasileiro 11

Pessoa física e pessoa jurídica: capacidade e incapacidade civil, 
representação e domicílio

2



OBS 1: É bem comum que, em uma mesma questão Matemática ou de Raciocínio Lógico, sejam co-
brados diferentes assuntos. Nesta análise cada questão foi classifi cada naquele que seria o “assun-
to principal” exigido pela banca. 

OBS 2: A análise leva em consideração os itens constantes do edital do concurso da CAIXA de 2014 
(o último). As provas de 2012 e 2010 tiveram editais ligeiramente distintos, como pode ser visto nas 
células onde está escrito “fora do edital” na tabela. 

OBS 3: As provas de 2014 e 2010 foram aplicadas pelo CESPE, e a de 2012 pela CESGRANRIO.

OBS 4: Em 2014 a prova foi no estilo “certo e errado”, de modo que os números na tabela represen-
tam a contagem de itens sobre cada assunto. Em 2012 e 2010 as provas foram no estilo “múltipla 
escolha”, portanto os números se referem à quantidade de questões sobre cada tópico. As células 
em branco representam assuntos que, embora presentes no edital, não foram cobrados efetiva-
mente na prova.

RAIO-X – Matemática e Raciocínio Lógico - CAIXA

2014
(CESPE)

2012
(CESGRANRIO) 2010 (CESPE)

Juros 1 2 1

Descontos 1

Planos de amortização 2 1 1

Cálculo fi nanceiro 4 3 2

Proporções e porcentagem 3 FORA DO EDITAL FORA DO EDITAL

Lógica de argumentação 4 FORA DO EDITAL FORA DO EDITAL

Probabilidade 2 FORA DO EDITAL 1

Informações da Natureza Matemática FORA DO EDITAL

COMENTÁRIOS FINAIS: 
- grande importância para os temas Juros, Planos de Amortização e Cálculo Financeiro (em particu-
lar o desconto de séries uniformes a valor presente utilizando uma taxa de retorno).

- importante saber os conceitos de taxas reais, taxas equivalentes, taxas efetivas etc;

- vale lembrar ainda que Análise Combinatória é um pré-requisito para o estudo de Probabilidades, 
portanto é preciso dar atenção a este tema;

- repare que o tema “informações de natureza matemática” não é objeto de cobrança específi ca, até 
por ser um tema bastante vago;

- note a entrada de alguns assuntos novos em 2014, em particular Proporções, Porcentagem e Ló-
gica de Argumentação, todos com cobrança signifi cativa na última prova. 



OBS 1: As provas da caixa foram realizadas tanto pelo Cespe quanto por outras bancas, por isso 
realizamos análise por assertivas, e não por questões.

OBS 2: A análise leva em consideração os itens constantes do edital Caixa 2014.

OBS 3: Esta análise não inclui o código de defesa do consumidor.

OBS4: Algumas questões pedem conhecimentos genéricos sobre marketing, satisfação e valor, 
podendo ser encaixadas em diferentes lugares. Para efeito de análise, foram colocadas em “satisfa-
ção, valor e retenção de clientes”.

RAIO-X – Atendimento – Caixa Econômica (2010 a 2016)

Item do Edital (Caixa Econômica Federal). Nº de Assertivas
Satisfação, valor e retenção de clientes. 16

Marketing em empresas de serviços.

Marketing de relacionamento. 8

Propaganda e promoção. 8

Vendas: técnicas de vendas de produtos e serviços fi nanceiros do setor bancário. 7

Telemarketing 6

Resolução CMN/Bacen nº 3.694/2009 e alterações posteriores 6


