
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01.  Sobre  o  capital  do  Banco  Nacional  do  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES), 
considere as seguintes afirmativas:
I – o seu valor pode ser aumentado através de Decreto do Poder Executivo.
II – o capital é composto por ações de propriedade apenas da União.
III – caso haja transferência de recursos da União destinados ao aumento deste capital, encargos 
financeiros equivalentes à TR (Taxa Referencial) incidirão sobre os recursos transferidos.

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s)
a) I.
b) III.
c) I e II.
d) I e III.
e) II e III.

02. Analise as alternativas relacionadas ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).
I - É parte integrante do Sistema Financeiro Nacional.
II - É o principal instrumento de execução de política de investimentos do governo federal.
III - Tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se relacionem 
com o desenvolvimento econômico e social do País.
IV. O BNDES exercitará suas atividades visando a estimular a iniciativa privada.
V.  As  linhas  de  apoio  financeiro  e  os  programas  do  BNDES  atendem  às  necessidades  de 
investimentos apenas das empresas de pequeno porte.   

Estão corretos apenas os itens:
a) III e V.
b) I, II e III.
c) I, II, III e IV .
d) I, II e V.
e) I, III e V. 

03. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem por objetivo apoiar 
programas, projetos, obras e serviços que se relacionam com o desenvolvimento econômico e 
social, sendo o principal instrumento de execução da política de investimento do
a) Conselho Monetário Nacional.
b) Banco Central do Brasil
c) Banco do Brasil S/A.
d) Governo Federal
e) Comitê de Política Monetária (COPOM).

04. De acordo  com o art.  2º  de seu Estatuto  Social,  o  Banco  Nacional  do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) tem sede em Brasília e atua em todo o território nacional. Observe 
as atribuições abaixo.
I – Financiar a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresa de capital nacional no 
exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do País.
II – Contratar operações no exterior com entidades estrangeiras ou internacionais.
III  –  Financiar  a  exportação  de  produtos  e  de  serviços,  inclusive  serviços  de  instalação, 
compreendidas as despesas realizadas no exterior, associadas à importação.
IV – Instalar e manter escritórios e agências apenas no país.



Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I e II, apenas.
b) I, II e III, apenas.    
c) I, II e IV, apenas.  
d) I, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV.

05. De acordo com a Lei no 4.595, de 1964, as instituições financeiras estrangeiras
I – podem funcionar no país mediante autorização por decreto editado pelo Ministro da Fazenda.
II – passam a integrar o sistema financeiro nacional, uma vez autorizado o seu funcionamento no 
país;
III – deverão realizar as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos próprios ou 
de terceiros somente em moeda estrangeira, vedada a utilização de moeda nacional.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

06. Em seu contratos, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
a) Pode conceder a garantia da União para contratos firmados tanto no exterior como no país.
b) Pode conceder a garantia da União, desde que o contrato tenha sido firmado no país.
c) Pode conceder a garantia da União, desde que o contrato tenha sido firmado no exterior.
d) Pode conceder a garantia da União e dos estados para contratos firmados no exterior. 
e) Não pode conceder a garantia da União.

07. Integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN)
a) A Secretaria do Tesouro Nacional.
b) As Instituições financeiras públicas e privadas.
c) As instituições financeiras estrangeiras, uma vez autorizado o seu funcionamento no país por 
decreto do poder legislativo.
d) A Secretaria de Assuntos Internacionais.
e) A Secretaria de Política Econômica.

08. Nos termos da Lei nº 4595 de 31 de dezembro de 1964, analise as alternativas a seguir.
I - Segundo o art.17 consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, 
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a 
coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.  
II - Segundo o art.22, as instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da 
política de crédito do Governo Federal. 
III - Segundo o art.23, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico é o principal instrumento 
de execução de política de investimentos do Governo Federal. 

Estão corretos apenas o (s) iten (s):
a) I e II
b) I e III
c) I, II e III. 
d) II.
e) III.



09. A Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971 enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) na categoria de:
a) Empresa pública e dá outras providências.
b) Sociedade de economia mista e dá outras providências.
c) Autarquia e dá outras providências.
d) Empresa privada e dá outras providências.
e) Fundação pública e dá outras providências.

10. Nos termos da Lei nº 5.662 de 21 de junho de 1971, assinale a alternativa correta.
a)  O art.  5º  diz  que a  empresa pública  BNDE poderá efetuar  todas as  operações bancárias 
necessárias  à  realização  do  desenvolvimento  da  economia  nacional,  nos  setores  e  com  as 
limitações consignadas no seu orçamento de investimentos.
b) O art. 5º diz que a autarquia BNDE poderá efetuar todas as operações bancárias necessárias à 
realização  do  desenvolvimento  da  economia  nacional,nos  setores  e  com  as  limitações 
consignadas no seu orçamento de investimentos.
c) O art. 5º diz que a sociedade de economia mista BNDE poderá efetuar todas as operações 
bancárias necessárias à realização do desenvolvimento da economia nacional,nos setores e com 
as limitações consignadas no seu orçamento de investimentos.
d) O art. 5º diz que a empresa pública BNDE não poderá efetuar todas as operações bancárias 
necessárias  à  realização  do  desenvolvimento  da  economia  nacional,  nos  setores  e  com  as 
limitações consignadas no seu orçamento de investimentos.
e)  O art.  5º  diz  que a fundação pública  BNDE poderá efetuar  todas as operações bancárias 
necessárias  à  realização  do  desenvolvimento  da  economia  nacional,  nos  setores  e  com  as 
limitações consignadas no seu orçamento de investimentos.

GABARITO

01. C
Comentário: O  item  III  está  errado  porque  caso  haja  transferência  de  recursos  da  União 
destinados ao aumento deste capital,  encargos financeiros equivalentes à Taxa Selic incidirão 
sobre os recursos transferidos.

02. C 
Comentário:  O item V está errado porque as  linhas de apoio  financeiro  e os  programas do 
BNDES atendem às necessidades de investimentos das micro, pequenas, médias e de grande 
porte.   

03. D
Comentário: Essa informação consta no artigo 3º do atual Estatuto Social.

04. B
Comentário: O item IV está  errado porque o  BNDES poderá  instalar  e  manter  escritórios  e 
agências no país e no exterior.

05. B 
Comentário: O item I está errado porque as instituições financeiras estrangeiras podem funcionar 
no país mediante autorização por decreto editado pelo Presidente da República. O item III está 
errado porque não é vedada a utilização de moeda nacional. 



06. A
Comentário: Essa informação consta no artigo 6º da Lei 5662 de 21 de junho de 1971. 

07. B 
Comentário:  Todas as outras alternativas não fazem parte da estrutura do Sistema Financeiro 
nacional.

08. C
Todas as alternativas estão de acordo com os artigos 17,  22 e 23 da Lei  nº  4595 de 31 de 
dezembro de 1964.

09. A 
Comentário:  A ementa da Lei refere-se ao enquadramento do BNDE na categoria de empresa 
pública e dá outras providências.

10. A 
Comentário: Essa alternativa refere-se ao artigo 5º da Lei nº 5.662 de 21 de junho de 1971.


