
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar

01. É  um tipo  de  resseguro  não  proporcional  destinado  a  prover  cobertura  para  ocorrências 
danosas de grandes proporções, provenientes da acumulação de sinistros consequentes de um 
mesmo evento ou de uma série de eventos com o mesmo nexo causal.
a) Automático
b) Facultativo
c) Catástrofe
d) Diferenciado
e) Excesso de Danos

02. É  o  resseguro  onde  o  ressegurador  assume o  risco  exatamente  nas  mesmas  bases  da 
aceitação  da  seguradora  cedente  como  se  segurador  também  fosse,  embora  sem  se 
responsabilizar diretamente com o segurado, mas tão-somente com a cedente.
a) Automático
b) Facultativo
c) Catástrofe
d) Em Condições Originais
e) Excesso de Danos

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 03 até a 05 referem-se a este assunto. Para cada uma delas, assinale a alternativa 
correta:

03.  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

04. 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



05.  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

As  Administradoras  de  Cartões  de  Crédito  não  são  empresas  financeiras  e  sim  empresas 
prestadoras  de  serviços,  que  fazem  a  intermediação  entre  os  portadores  de  cartões,  os 
estabelecimentos  afiliados,  as  bandeiras  (Visa,  Mastercard  etc.)  e  as  instituições  financeiras. 
Eventualmente, para, entre outras razões, contornar as dificuldades legais e fiscais envolvidas na 
cobrança  das  taxas  de  juros  do  parcelamento  das  vendas  a  prazo  através  do  cartão,  as 
administradoras estão se transformando em instituições financeiras e, portanto, não-sujeitas à Lei 
da  Usura,  para  poderem  praticar  as  taxas  de  juros  que  consideram  viáveis  nas  compras 
parceladas através dos cartões de crédito.

De posse destas informações, responda as questões 06 e 07.

06. Assinale a alternativa incorreta:
a) Portador é a pessoa física ou jurídica usuária do cartão.
b) Acquirer é a administradora que pode afiliar estabelecimentos ao sistema de cartões de crédito 
da bandeira da qual é associada. Este tipo de administradora, chamada acquirer, tem a função de 
gerenciar, pagar e dar manutenção aos estabelecimentos afiliados da bandeira.
c) Anuidade é a taxa que a administradora cobra do portador para se associar ao sistema de 
cartão de crédito.
d) Taxa de Administração é aquela que toda vez que há um financiamento por parte do portador, 
algumas administradoras cobram também uma taxa diária.
e) Remuneração de Garantia trata-se de uma receita que a Administradora cobra do portador do 
cartão quando as compras são financiadas.

07. Não representa uma Receita da Administradora de Cartões:
a) Anuidade;
b) Comissão;
c) Instituição Financeira;
d) Remuneração de Garantia;
e) Taxa de Administração.

08. Empresa responsável  pela comunicação da transação entre o adquirente e  o emissor  do 
cartão de crédito. 
a) Portador
b) Adquirente
c) Estabelecimento
d) Bandeira
e) Emissor

09.  _________  também chamado de empresa administradora do cartão Instituição Financeira, 
principalmente bancos, que emitem o cartão de crédito, definem limite de compras, decidem se as 
transações  são  aprovadas,  emitem  fatura  para  pagamento,  cobram  os  titulares  em  caso  de 
inadimplência e oferecem produtos atrelados ao cartão como seguro, cartões adicionais e plano 



de recompensas.
a) Portador
b) Adquirente
c) Estabelecimento
d) Bandeira
e) Emissor

10. Empresa responsável pela comunicação da transação entre o estabelecimento e a bandeira.
a) Portador
b) Adquirente
c) Estabelecimento
d) Bandeira
e) Emissor

GABARITO

01. C
Comentários:  O  ressegurador  ajusta  com  a  seguradora  cedente  um  limite  de  perdas, 
denominado Limite  de Catástrofe,  a  partir  do  qual  são recuperados os  prejuízos excedentes, 
geralmente resultantes de convulsões da natureza, incêndios, explosões etc. 

02. D
Comentários: É um tipo de resseguro proporcional, no qual o ressegurador se obriga a constituir 
as mesmas provisões da cedente, nas mesmas bases, matemáticas inclusive, quando for o caso.

03. 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.

04. 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.

05. 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.



06. D
Comentários: A Taxa de Administração é mensal e não diária.

07. C
Comentários: Considera-se Instituição Financeira os bancos autorizados pelas bandeiras e emitir 
o cartão.

08. D
Comentários:  Para identificar  qual é o emissor do cartão, as bandeiras usam os 6 primeiros 
números do cartão, chamados de "bin-number".

09. E
Comentários:  Em  uma  transação,  o  estabelecimento  passa  o  cartão  em  um  equipamento 
eletrônico que pode ser um POS (comum em pequenas lojas, restaurantes e postos de gasolina) 
ou um equipamento integrado com o sistema do estabelecimento (usado em supermercados e 
lojas de departamentos). Nesse momento um funcionário do estabelecimento digita a opção de 
crédito ou débito,  o número de parcelas e o tipo de parcelamento (com ou sem juros).  Esse 
aparelho se comunica com o adquirente, que envia a transação para a bandeira, que, por sua vez, 
direciona para o emissor.  O emissor  decide se a transação será aprovada ou não e envia a 
decisão de volta para a bandeira, que envia para o adquirente e, então, para o equipamento do 
estabelecimento.

10. B
Comentários:  Para  isso,  a  Empresa  aluga  e  mantém  os  equipamentos  usados  pelos 
estabelecimentos. As maiores adquirentes no Brasil são Cielo (antiga Visanet Brasil e hoje é a 
maior do País), Redecard, Hipercard e Getnet Tecnologia.


