
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

01. Assinale a alternativa incorreta:
a) o BACEN faz parte do Sistema Financeiro Nacional
b)  são equiparadas às Instituições Financeiras as pessoas físicas  que exerçam qualquer  das 
atividades referentes à coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios, mas 
não de terceiros
c) as Instituições Financeiras somente poderão funcionar no País com autorização do BACEN
d) o BACEN regulará as condições de concorrência entre as Instituições Financeiras
e) dependerão de prévia autorização do BACEN a coleta de recursos públicos,  praticada por 
Instituições Financeiras.

02. É competência do BNDES:
a) aplicar doações de qualquer espécie
b) aplicar as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União
c) aplicar os valores resultantes de prestações de serviços
d) aplicar as receitas operacionais e patrimoniais
e) promover a aplicação de recursos vinculados ao Fundo de Participação PIS-PASEP, ao Fundo 
da Marinha Mercante –  FMM e a  outros fundos especiais  instituídos  pelo  Poder  Público,  em 
conformidade com as normas aplicáveis a cada um

03. Avalie as alternativas abaixo e responda a correta:
I – constituem recursos do BNDES os de capital, resultantes da conversão, em espécie, de bens e 
direitos
II  – o BNDES financia programas de desenvolvimento econômico, com recursos do PIS e do 
PASEP
III – o BNDES realiza as atividades operacionais e os serviços administrativos na qualidade de 
Secretaria Executiva
a) a I está correta
b) I e II estão corretas
c) I, II e III estão corretas
d) só a II está correta
e) só a III está correta

04. Também é considerada competência do BNDES:
a) contratar  operações,  no País ou no exterior,  com entidades estrangeiras ou internacionais, 
sendo lícita a aceitação da forma e das cláusulas usualmente adotadas nos contratos externos, 
inclusive o compromisso de dirimir por arbitramento as dúvidas e controvérsias
b)  efetuar  aplicações  não  reembolsáveis,  destinadas  especificamente  a  apoiar  projetos, 
investimentos de caráter não social, nas áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos, 
saúde, educação e desporto, justiça, alimentação, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, 
desenvolvimento  rural  e  outras  vinculadas  ao  desenvolvimento  regional  e  social,  bem  como 
projetos de natureza cultural, observadas as normas regulamentares expedidas pela Diretoria
c) constituir dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União
d) constituir os recursos resultantes de prestação de serviços
e) constituir as doações de qualquer espécie



05. Avalie os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I – o CMN faz parte do Sistema Financeiro Nacional
II – as operações do BNDES observarão as limitações consignadas em seu orçamento global de 
recursos e dispêndios
III – a totalidade das ações que compõem o capital do BNDES é de propriedade da União
a) só a I está correta
b) só a II está correta
c) só a III está correta
d) I e II estão corretas
e) todas estão corretas

GABARITO

01. B
Comentários:  Na  equiparação  das  Instituições  Financeiras  às  pessoas  físicas  estas  podem 
exercer qualquer atividade referente à aplicação de recursos públicos e a custódia de valor de 
propriedade de terceiros.

02. E
Comentários:  O  BNDES,  diretamente  ou  por  intermédio  de  empresas  subsidiárias,  agentes 
financeiros ou outras entidades, exercerá atividades bancárias e realizará operações financeiras 
de  qualquer  gênero,  relacionadas  com  suas  finalidades,  competindo-lhe,  particularmente 
promover a aplicação de recursos vinculados ao Fundo de Participação PIS-PASEP, ao FMM e a 
outros fundos especiais.

03. C
Comentários: É o artigo 80 do Estatuto do BNDES que diz respeito às operações realizadas pelo 
mesmo.

04. A
Comentários:  A única competência efetiva é a de contratar operações, no País ou no exterior, 
com entidades estrangeiras ou internacionais, etc.

05. E
Comentários: O item I aparece no artigo 10 da Lei 4.595/64; o item II aparece no artigo 80, § 20 

do Estatuto e o item III, no artigo 60, § 20 do Estatuto.


