
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

01. Nos termos da Lei nº 5.662 de 21 de junho de 1971, assinale a alternativa correta.
a) O art. 6º diz que ao contratar no exterior ou no País, poderá a autarquia Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico (BNDE) conceder a garantia da União, observadas as disposições 
legais pertinentes.
b) O art. 6º diz que ao contratar no exterior ou no País, poderá a sociedade de economia mista 
Banco  Nacional  do  Desenvolvimento  Econômico  (BNDE)  conceder  a  garantia  da  União, 
observadas as disposições legais pertinentes.
c) O art. 6º diz que ao contratar no exterior ou no País, poderá a empresa pública Banco Nacional 
do  Desenvolvimento  Econômico  (BNDE)  conceder  a  garantia  da  União,  observadas  as 
disposições legais pertinentes.
d) O art. 6º diz que ao contratar somente no exterior, poderá a fundação pública Banco Nacional 
do  Desenvolvimento  Econômico  (BNDE)  conceder  a  garantia  da  União,  observadas  as 
disposições legais pertinentes.
e) O art. 6º diz que ao contratar somente no País, poderá a empresa pública Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico (BNDE) conceder a garantia da União, observadas as disposições 
legais pertinentes.

02. Assinalar  a  alternativa  que  não  refere-se  a  um dos  componentes  do Sistema Financeiro 
Nacional, segundo o art. 1º da Lei nº 4595 de 31 de dezembro de 1964.
a) Conselho Monetário Nacional
b) Banco Central do Brasil
c) Comissão de Valores Mobiliários
d) Banco do Brasil S/A.
e) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

03. Nos termos da Lei nº 4595 de 31 de dezembro de 1964, assinale a alternativa correta.
a)  Segundo o art.18,  as instituições financeiras somente poderão funcionar  no país mediante 
prévia autorização do Tesouro Nacional, quando forem estrangeiras.
b)  Segundo o art.18,  as instituições financeiras somente poderão funcionar  no país mediante 
prévia autorização do Banco do Brasil S/A., quando forem nacionais.
c)  Segundo o art.18,  as instituições financeiras  somente  poderão funcionar  no país mediante 
prévia autorização do Banco Central  do Brasil  ou decreto do Poder  legislativo,  quando forem 
estrangeiras.
d)  Segundo o art.18,  as instituições financeiras somente poderão funcionar  no país mediante 
prévia autorização do Banco Central  do Brasil  ou decreto do Poder  Executivo,  quando forem 
estrangeiras.
e)  Segundo o art.18,  as instituições financeiras somente poderão funcionar  no país mediante 
prévia autorização do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

04. Dentre as operações praticadas pelo BNDES, analise as alternativas a seguir.
I. às destinadas a financiar e fomentar a exportação de produtos e serviços.
II.  não incluem as destinadas a apoiar  projetos e investimentos de caráter  social  na área da 
saúde.
III. não incluem as destinadas a apoiar projetos de natureza cultural.
IV. não incluem, as destinadas a apoiar projetos e investimentos de caráter social na área de 
geração de emprego e renda.
Estão corretos apenas os itens:
a) I e IV.    
b) I.       
c) I e II.    



d) I, II, e III.   
e) I e III.

05. O Capítulo III do Decreto 4.418, de 11 de outubro de 2002 dispõe sobre as operações do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Sobre o tema, analise as alternativas a 
seguir.
I - As operações do BNDES observarão as limitações consignadas em seu orçamento global de 
recursos e dispêndios.
II - O BNDES poderá contratar operações, no País ou no exterior, com entidades estrangeiras ou 
internacionais,  sendo  lícita  à  aceitação  da  forma  e  das  cláusulas  usualmente  adotadas  nos 
contratos  externos,  inclusive  o  compromisso  de  dirimir  por  arbitramento  as  dúvidas  e 
controvérsias.
III - O BNDES poderá efetuar aplicações não reembolsáveis em projetos ou programas de ensino 
e pesquisa, de natureza científica ou tecnológica, inclusive mediante doação de equipamentos 
técnicos ou científicos e de publicações técnicas a instituições que se dediquem à realização dos 
referidos  projetos  ou  programas  ou  tenham  dele  recebido  colaboração  financeira  com  essa 
finalidade específica.

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

06. O sistema Financeiro Nacional é __________ pela Lei nº 4.595/64.
a) coordenado apenas;
b) fiscalizado;
c) estruturado e regulado;
d) controlado apenas;
e) dirigido apenas de acordo com o instituído.

07. O sistema Financeiro Nacional será constituído, dentre outras instituições, pelo:
I - Conselho Monetário Nacional;
II - Banco Central do Brasil (BACEN);
III - Banco do Brasil S. A.

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

08. O Sistema Financeiro Nacional -SFN será constituído, dentre outros, pelo (as):
I - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico Social;
II - demais instituições financeiras públicas e privadas;
III- Conselho de Política Monetária Nacional.

a) o I e II são os únicos corretos;
b) o I e III são os únicos corretos;



c)o II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

09. Consideram-se __________,  para  os  efeitos  da legislação  do  SFN,  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.
a) instituições financeiras;
b) instituições comerciais;
c) órgãos não governamentais (ONGs);
d) entidades estatais;
e) entidades beneficentes.

10. Para os efeitos da Lei nº 4.595/64 e da legislação em vigor, equiparam-se às instituições 
financeiras os (as) ________ que exerçam qualquer das atividades referidas na questão nº 09 de 
forma permanente ou eventual.
a) ONGs;
b) instituições beneficentes;
c) instituições sociais;
d) pessoas físicas;
e) instituições comerciais.

GABARITO

01. C
Comentário: Essa alternativa refere-se ao artigo 6º da Lei nº 5.662 de 21 de junho de 1971.

02. C 
Comentário: Segundo o artigo 1º da Lei nº 4595 de 31 de dezembro de 1964, a composição do 
Sistema Financeiro Nacional é a seguinte: Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, 
Banco  do  Brasil  S/A.,  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  demais  instituições 
financeiras públicas e privadas.

03.  D
Comentário: Essa alternativa refere-se ao artigo 18 da Lei nº 4595 de 31 de dezembro de 1964.

04. B 
Comentário: Os itens II, III e IV estão errados porque incluem as destinadas a apoiar projetos e 
investimentos de caráter social na área da saúde,  incluem as destinadas a apoiar projetos de 
natureza cultural e incluem, as destinadas a apoiar projetos e investimentos de caráter social na 
área de geração de emprego e renda.

05.  D 
Comentário: Todos os itens correspondem às operações realizadas pelo BNDES. 

06. C
Comentário: Responde a questão a alternativa “c”, de acordo como art. 1º da Lei nº 4.595/64, a 
saber: 
Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente Lei, será constituído: 
(...)



07. D
Comentário: Responde a questão a alternativa “d”, de acordo com os incisos I, II e III do art. 2º  
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.; (...)

08. A
Comentário: Responde a questão a alternativa “a”, de acordo com os incisos IV e V do art. 2º 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;
V - das demais instituições financeiras públicas e privadas.

09. A
Comentário: Responde a questão a alternativa “a”, de acordo como 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.

10. D
Comentário: Responde a questão a alternativa “d”, 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.


