
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

01. É o órgão pertencente ao SFN que tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em 
todo  o  território  nacional,  podendo  instalar  e  manter,  no  País  e  no  exterior,  escritórios, 
representações ou agências:
a) BACEN
b) BNDES
c) Banco do Brasil S.A.
d) CMN
e) Instituições Financeiras

02. É o órgão do SFN que exercitará suas atividades, visando a estimular a iniciativa privada, sem 
prejuízo de apoio a empreendimento de interesse nacional a cargo do setor público:
a) CMN
b) Banco do Brasil S.A.
c) BNDES
d) BACEN
e) Instituições Financeiras

03. É o órgão do SFN cujo capital é formado por ações nominativas, sem valor nominal:
a) CVM
b) Banco do Brasil S.A.
c) Instituições Financeiras
d) BACEN
e) BNDES

04. Assinale a incorreta:
a) a colaboração financeira do BNDES será limitada aos percentuais que forem aprovados pela 
Diretoria para programas ou projetos específicos
b) para a concessão de colaboração financeira, o BNDES procederá ao seu critério, à apuração 
da  eventual  existência  de  restrições  à  idoneidade  da  empresa  postulante  e  dos  respectivos 
titulares e administradores, a critério do BNDES
c) um dos recursos do BNDES é as dotações que forem consignadas no orçamento da União
d) as Instituições Financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia autorização do 
BNDES
e) o capital inicial do BNDES é constituído pelo valor do ativo líquido, podendo ser aumentado 
através da reinversão de lucros e de outros recursos que a União destinar a esse fim.

05. A totalidade das ações que compõem o capital do BNDES é de propriedade da(o):
a) União
b) Estados
c) Distrito Federal
d) Municípios
e) nenhum deles

06. Com relação às ações da FINAME podemos afirmar que:
a) pertencem aos Estados ou a entidade da administração indireta
b) pertencem à União ou a entidade da administração direta
c) pertencem à União ou a entidade da administração indireta
d) pertencem aos Estados ou a entidade da administração direta
e) pertencem aos Municípios.



07. É o órgão do SFN que financia a aquisição de ativos e investimentos realizados por empresas 
de capital nacional no exterior, desde que contribuam para o desenvolvimento econômico e social 
do País:
a) Banco do Brasil S.A.
b) CMN
c) Instituições Financeiras
d) BACEN
e) BNDES

08. É o órgão do SFN que tem como competência contratar estudos técnicos e prestar apoio 
técnico e financeiro, inclusive não reembolsável, para a estruturação de projetos que promovam o 
desenvolvimento econômico e social do País ou sua integração à América Latina:
a) CMN
b) Banco do Brasil S.A.
c) Instituições Financeiras
d) BNDES
e) BACEN

GABARITO

01. B
Comentários: É o BNDES, regulamentado pelo seu Estatuto através do artigo 20.

02. C
Comentários: É o BNDES, através de seu Estatuto no artigo 4º.

03. E
Comentários: É o BNDES, através do artigo 60 de seu Estatuto.

04. D
Comentários:  As Instituições Financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia 
autorização do BACEN.

05. A
Comentários:  A totalidade das ações que compõem o capital do BNDES é de propriedade da 
União, conforme seu Estatuto.

06. C
Comentários:  As ações da Empresa Pública FINAME só poderão pertencer  à União a ou a 
entidade da administração indireta.

07. E
Comentários:  É o artigo 90 do Estatuto do BNDES em seu inciso II  que faz menção sobre o 
assunto.

08. D
Comentários: É o BNDES, através do artigo 90, inciso VI do seu Estatuto.


