
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Para os efeitos da legislação em vigor, as instituições financeiras são:
I – apenas pessoas jurídicas;
II- apenas pessoas físicas;
III – pessoas jurídicas e físicas.

a) o I e II são os únicos corretos;
b) o I e III são os únicos corretos;
c) o III é o único correto;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

02. São instituições financeiras:
I – apenas as pessoas jurídicas públicas;
II – apenas as pessoas jurídicas privadas;
III – apenas as pessoas físicas públicas.

a) o I e II são os únicos corretos;
b) o I e III são os únicos corretos;
c) o III é o único correto;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

03. O Banco do Brasil SA:
I – não pertence ao SFN;
II – pertence apenas ao Sistema Tributário Nacional;
III – compõem apenas o Sistema Bancário Comercial do país.
a) o I e II são os únicos corretos;
b) o I e III são os únicos corretos;
c) o III é o único correto;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

04. As instituições financeiras têm como atividade principal ou acessória a coleta:
I - a intermediação de recursos financeiros próprios;
II - a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros;
III - a intermediação de recursos financeiros de terceiros.

a) o I e II são os únicos corretos;
b) o I e III são os únicos corretos;
c)o III é o único correto;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

05. A custódia de valor de propriedade de terceiros é uma das atividades do (a):
a) Sistema Tributário Nacional;
b) Sistema Econômico Mundial;
c) SFN;
d) Sistema Monetário;
e) Programa Tributário do país.



06.  Para que as pessoas físicas sejam equiparadas às instituições financeiras devem exercer 
qualquer das atividades referidas na questão nº 04:
a) sempre de forma permanente;
b) sempre de forma eventual;
c)de forma permanente ou eventual;
d)sempre habitualmente;
e) sempre não eventualmente.

07. As instituições financeiras estrangeiras somente poderãofuncionar no País mediante:
a) permissão do Ministério do Exterior;
b) concessão do BACEN;
c) autorização do Conselho Financeiro Nacional;
d)autorização do Congresso Nacional;
e) prévia autorização do Banco Central  da República do Brasil ou decreto do  Poder  Executivo, 
quando forem estrangeiras.

08.  Além  dos  estabelecimentos  bancários  oficiais  ou  privados,  das  sociedades  de  crédito, 
financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção 
de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e disciplina da 
Lei nº 4.595/64 no que for aplicável:
I - as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização;
II  -  as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis,  mercadorias ou dinheiro, 
mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma;
III  -  as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros,  atividade 
relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos mercados 
financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições 
financeiras.

a) o I e II são os únicos corretos;
b) o I e III são os únicos corretos;
c) o III é o único correto;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

09.  As _____________ são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do Governo 
Federal.
a) entidades beneficentes;
b) instituições comerciais;
c) empresas de factoring;
d) instituições privadas;
e) instituições financeiras públicas.

10. O  (a)  __________  regulará  as  atividades,  capacidade  e  modalidade  operacionais  das 
instituições financeiras públicas federais.
a) Conselho Monetário Nacional;
b) Congresso Federal;
c) Senado Federal
d) Câmara de Deputados;
e) BACEN.



GABARITO

01. C
Comentário: Responde a questão a alternativa “c”, de acordo com o art. 17e seu parágrafo único 
da Lei nº 4.595/64, a saber:

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.

Parágrafo  único.  Para  os  efeitos  desta  lei  e  da  legislação  em vigor,  equiparam-se às 
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste 
artigo, de forma permanente ou eventual.

02. E
Comentário: Responde a questão a alternativa “e”, de acordo com o art. 17 e seu parágrafo único 
da Lei nº 4.595/64, a saber:

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.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições 
financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de 
forma permanente ou eventual.

03. E
Comentário: Responde a questão a alternativa “e”, de acordo com o art. 1º da Lei nº 4.595/64, a 
saber:

Art.  1º  O sistema Financeiro  Nacional,  estruturado  e  regulado pela  presente  Lei,  será 
constituído:
I - do Conselho Monetário Nacional;
II - do Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Del nº 278, de 28/02/67)
III - do Banco do Brasil S. A.;
IV  -  do  Banco  Nacional  do  Desenvolvimento  Econômico  (atualmente,  Banco  Nacional  de 
Desenvolvimento Social-BNDES);
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.

04. D
Comentário: Responde a questão a alternativa “d”, de acordo com o art. 17 da Lei nº 4.595/64, a 
saber:

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.

05. C
Comentário: Responde a questão a alternativa “c”, de acordo com o art. 17 da Lei nº 4.595/64, a 
saber:

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.



06. C
Comentário: Responde a questão a alternativa “c”, de acordo com o parágrafo único do art. 17 da 
Lei nº 4.595/64, a saber:
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições 
financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de 
forma permanente ou eventual.

07. E
Comentário: Responde a questão a alternativa “e”, de acordo com o art. 18 da Lei nº 4.595/64, a 
saber:

Art.  18.  As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia 
autorização do Banco Central  da República do Brasil  ou decreto do Poder Executivo,  quando 
forem estrangeiras.

08. D
Comentário:  Responde a questão a alternativa “d”, de acordo com o §1º do art. 18 da Lei nº 
4.595/64, a saber:

§ 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, 
financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção 
de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e disciplina 
desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as 
sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante 
sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que 
exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações 
e  outros  quaisquer  títulos,  realizando  nos  mercados  financeiros  e  de  capitais  operações  ou 
serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.

09. E
Comentário: Responde a questão a alternativa “e”, de acordo com o art. 22 da Lei nº 4.595/64, a 
saber:

10. A
Comentário:  Responde a questão a alternativa “a”, de acordo com o §1º do art. 22 da Lei nº 
4.595/64, a saber:

§ 1º  O Conselho Monetário  Nacional  regulará as atividades,  capacidade e modalidade 
operacionais das instituições financeiras públicas federais, que deverão submeter à aprovação 
daquele órgão, com a prioridade por ele prescrita, seus programas de recursos e aplicações, de 
forma que se ajustem à política de crédito do Governo Federal.


