
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

Produtos e Serviços Financeiros

01. Indique a alternativa incorreta em relação às informações abaixo:
a) o CDB é um título de crédito escritural;
b)  o RDB é um recibo,  e sua emissão gera a obrigação das instituições emissoras pagar ao 
aplicador, ao final do prazo contratado, a remuneração prevista – que será sempre superior ao 
valor aplicado. 
c)  a  Letra  de Câmbio  é  o  instrumento  de  captação  tradicional  específico  das sociedades de 
crédito,  financiamento e investimento (financeiras),  sempre emitido com base numa transação 
comercial,  ou seja,  quando elas emprestam algum valor  para alguém, essa pessoa saca,  por 
procuração, uma Letra de Câmbio contra a financeira, que a aceita e lança no mercado.
d) Hot Money é o empréstimo de curtíssimo prazo, normalmente por um dia, ou um pouco mais, 
no máximo por 15 dias.
e)  Abre-se  uma  conta  de  crédito  (conta  garantida)  com  um  valor-limite  que  normalmente  é 
movimentada  diretamente  pelos  cheques  emitidos  pelo  cliente,  desde  que  não  haja  saldo 
disponível na conta corrente de movimentação.

02. O financiamento para capital de giro são as  operações tradicionais de empréstimo vinculadas 
a um contrato específico que estabeleça prazo,  taxas,  valores e garantias necessárias e que 
atendem  às  necessidades  de  capital  de  giro  das  empresas.  O  plano  de  amortização  é 
estabelecido de acordo com os interesses e necessidades das partes e, normalmente, envolve 
prazo de até ___ dias.
a) 120
b) 140
c) 150
d) 160
e) 180

Os Contratos de Mútuo têm característica idêntica aos empréstimos para capital de giro 
mas, por envolverem prazos superiores a 180 dias, são mais exigentes no que diz respeito às 
condições de garantias, com cláusulas mais restritivas e exigentes para a concessão em função 
do maior risco, devido ao prazo.

Em relação a estes contratos, assinale a alternativa errada em relação às questões 3 e 4:

03.
a) Vendor Finance é uma operação de financiamento de vendas baseada no princípio da cessão 
de crédito, que permite a uma empresa vender seu produto a prazo e receber o pagamento à 
vista. 
b) A operação de vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, 
pois será esta quem assumirá o risco,  como intermediadora, do negócio junto ao banco.
c) A principal vantagem para a empresa vendedora é a de que, como a venda não é financiada 
diretamente  por  ela,  a  base  de  cálculo  para  a  cobrança  de  tributos,  comissões  de  venda  e 
royalties, no caso de licença de fabricação, torna-se maior.
d) O vendor não interfere na gestão da cobrança de seus títulos, pois, apesar de o financiamento 
ser  concedido pelo  banco,  a  empresa  vendedora  pode dar  descontos  ou prazos  maiores  de 
pagamentos, caso haja atraso na entrega dos produtos.
e) O Vendor Finance é uma modalidade de financiamento de vendas para empresas na qual quem 
contrata o crédito é o vendedor do bem, mas quem paga o crédito é o comprador.



04.
a) O  Compror  Finance é  a operação inversa ao  Vendor.  Neste caso,  em vez de o vendedor 
(indústria) ser o fiador do contrato, o próprio comprador é que funciona como tal.
b)  O  Compror trata-se de um instrumento que dilata  o prazo de pagamento de compra sem 
envolver o vendedor (fornecedor).
c) O título a pagar funciona como um “lastro” para o banco financiar o cliente que irá lhe pagar  em 
data futura pré-combinada.
d) Pode ser interpretado como uma solução de financiamento criada especialmente para que uma 
empresa possa comprar produtos e/ou serviços junto aos seus fornecedores, com um maior prazo 
de pagamento, pois é o banco quem concede o prazo que melhor se adapta ao fluxo de caixa da 
empresa, sem influenciar na data de quitação da operação comercial com o fornecedor.
e)  Uma das  vantagens  para  o  comprador  são  a  possibilidade  de  negociar  com  o  vendedor 
(fornecedor) os benefícios que ele obtém, diferentes aos do vendor.

Em relação ao Crédito Direto ao Consumidor responda as questões 5, 6 e 7.

05.
O prazo dos CDC pode variar de ___ a ___ meses e financiar de 67 a 100% do valor do bem, já 
que uma parte do pagamento pode ser feita no momento da aquisição do bem, na forma de uma 
entrada.
a) 3 / 48
b) 4 / 48
c) 6 / 40
d) 5 / 30
e) 2 / 48

06.
No caso específico de financiamento de veículos, o prazo do financiamento pode chegar a 60 
meses ou até, em casos especiais, a __ meses.
a) 70
b) 72
c) 80
d) 82
e) 85

07. 
O IOF máximo dessas operações é de ___ ao ano, mas normalmente limitado a 12 meses.
a) 0,5%
b) 1,0%
c) 1,5%
d) 2,0%
e) 2,5%

Existe, hoje, uma série de alternativas de dinheiro de plástico que facilita o dia-a-dia das 
compras pessoais e empresariais e da movimentação de numerário, e representa um enorme 
incentivo  ao consumo por  significar  uma alternativa  de crédito  indiretamente  chancelada pelo 
mercado bancário.

Da questão 8 até a 10 referem-se a este assunto. Para cada uma delas, assinale a alternativa 
correta:



08.
São cartões  utilizados  para  saques  nos  quiosques  tipo  banco  24 horas,  têm a vantagem de 
eliminar  a  necessidade  de  ida  a  uma  agência  bancária.  Não  representam  um  estímulo  ao 
consumo, na medida em que apenas permitem o saque, no presente, sobre valores já existentes 
na conta corrente do cliente.
a) Cartões Magnéticos Tradicionais
b) Cartões de Débito
c) Cartões de Crédito
d) Cartões Inteligentes
e) Cartão virtual

09.
São cartões emitidos pela rede bancária. São utilizados como um verdadeiro cheque eletrônico, 
com a grande vantagem de redução efetiva de custo operacional para os bancos, garantia de 
recebimento pelos estabelecimentos comerciais,  devido à menor possibilidade de fraude e de 
inexistência de fundos, rapidez na operação de venda, pois a quitação da compra é mais rápida, 
já que é eliminada a consulta prévia sobre a saúde financeira dos clientes.
a) Cartões Magnéticos Tradicionais
b) Cartões de Débito
c) Cartões de Crédito
d) Cartões Inteligentes
e) Cartão virtual

10.
São cartões utilizados para a aquisição de bens ou serviços nos estabelecimentos credenciados, 
para os quais trazem a real vantagem de ser um indutor ao crescimento das vendas e a suposta 
desvantagem de um rebate no seu preço à vista pela demora no prazo do repasse dos recursos 
provenientes das vendas.
a) Cartões Magnéticos Tradicionais
b) Cartões de Débito
c) Cartões de Crédito
d) Cartões Inteligentes
e) Cartão virtual

GABARITO

01. D
Comentários: No Hot Money, o prazo máximo é de 10 dias e não de 15 dias.

02. E
Comentários:  O prazo  máximo é  de  até  180  dias.  Este  tipo  de  empréstimo normalmente  é 
garantido por duplicatas em geral numa relação de 120 a 150% do principal emprestado. Nesse 
caso, as taxas de juros são mais baixas. Quando a garantia é dada na forma de aval ou notas 
promissórias, os juros são mais altos.

03. C
Comentários: A principal vantagem para a empresa vendedora é a de que a base de cálculo para 
a cobrança de tributos, comissões de venda e royalties, no caso de licença de fabricação, torna-se 
menor e não maior.



04. E
Comentários: A negociação com o vendedor dos benefícios que ele obtém são similares aos do 
vendor e não diferentes.

05. A
Comentários: Os prazos corretos são de 3 a 48 meses.

06. B
Comentários: O prazo máximo é de 72 meses.

07. C
Comentários: O IOF máximo é de 1,5% ao ano.

08. A
Comentários: Os Cartões Magnéticos Tradicionais, eventualmente, podem ser utilizados como 
moeda  para  pagamento,  em  locais  onde  haja  equipamentos  que  permitam  a  transferência 
eletrônica de fundos. Nesse caso, substituem, com vantagem, os cheques.

09. B
Comentários: Na prática, os Cartões de Débito substituíram não só os cheques nas compras à 
vista mas, também, os cartões magnéticos tradicionais em suas operações.

10. C
Comentários:  Para  o  possuidor  do  Cartão  de  Crédito,  quando  os  valores  são  pagos  no 
vencimento seguinte, a compra representa a vantagem de ganhos reais sobre a inflação, além do 
enquadramento de suas necessidades de consumo às suas disponibilidades momentâneas de 
caixa.

Os cartões têm a eventual desvantagem de vir a representar um fator de propensão ao 
consumo, nos momentos em que o consumidor intuitivamente desejava poupar. Como o nome diz, 
além de dinheiro de plástico, pois servem como meio de pagamento, são, acima de tudo, um 
crédito automático. Sem dúvida, constituem a moeda do futuro, pela sua segurança tanto para o 
credor quanto para o devedor.

Existem, basicamente dois tipos de cartões de crédito quanto ao usuário: de pessoa física 
e empresarial.

Quanto  à  utilização,  podem  ser  de  uso  exclusivo  no  mercado  brasileiro  ou  de  uso 
internacional,  e  neste último caso a conversão deverá ser feita  pela taxa do dólar  do dia do 
pagamento da fatura.


