
CONHECIMENTOS BANCÁRIOS

01. Ainda sobre o BACEN, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A Sede do BACEN está localizada na cidade de Brasília, no Distrito Federal.
b) O BACEN juntamente com o CMN são considerados autoridades monetárias.
c) É por meio do BACEN que o Governo intervém diretamente tanto no SFN quanto na Economia.
d) O BACEN exerce o papel de secretaria executiva do CMN
e) É função do BACEN, zelar pela liquidez da economia.

02.  O COPOM – Comitê de Política Monetária do Banco Central, criado em junho de 1996, é
composto  pelos  membros  da  Diretoria  Colegiada  do  BACEN,  sobre  o  COPOM  marque  a
alternativa correta:
a) O COPOM tem como objetivos definir a política monetária e cambial do país.
b) Se o COPOM decidir pelo viés neutro, confere poderes ao Presidente do BACEN para alterar a
taxa OVER SELIC.
c) As decisões do COPOM, tem por objetivo cumprir as metas de inflação, definidas pelo CMN.
d) Quando o COPOM define um viés de alta ou de baixa, esta decisão é informada por intermédio
de comunicação divulgada no SISBACEN, no dia da vigência da nova meta.
e) A Taxa SELIC é utilizada para remuneração dos títulos negociados na CBLC.

03. Com relação a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) marque a opção correta:
a) Autarquia Federal vinculada ao Conselho Monetário Nacional.
b)  A CVM tem atuação no mercado de ações,  no mercado futuros e derivativos e também o
mercado de títulos públicos.
c) A CVM tem sua diretoria composta por um presidente e cinco diretores.
d) A CVM tem sua sede na cidade de São Paulo.
e) A CVM tem competência para apurar, julgar e punir irregularidades eventualmente cometidas no
mercado.

04. Com relação a diretoria da CVM é correto afirmar que:
a) O Presidente e os quatro diretores são escolhidos pelo Ministro da Fazenda e aprovados pelo
Senado, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado
de capitais.
b) Os dirigentes terão mandato de cinco anos, com direito a uma recondução.
c) Os ex-dirigentes terão de passar por um período de quarentena equivalente a 20% do período
em que ficaram na CVM antes de trabalharem na iniciativa privada.
d) Os dirigentes terão mandato de cinco anos, sem direito a recondução.
e) O Presidente e os quatro diretores são escolhidos pelo Presidente da República e aprovados
pelo Congresso, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de
mercado de capitais.

05.  A CVM tem competência para apurar, julgar e punir irregularidades eventualmente cometidas
no mercado. Diante de qualquer suspeita a CVM pode iniciar um inquérito administrativo, através
do  qual,  recolhe  informações,  toma  depoimentos  e  reúne  provas  com  vistas  a  identificar
claramente o responsável por práticas ilegais, oferecendo-lhe, a partir da acusação, amplo direito
de defesa.  O Colegiado tem poderes para julgar  e punir  o  faltoso.  Marque a opção que não
representa uma penalidade que pode ser aplicada pela CVM:
a) Advertência 
b) Multa
c) Exoneração
d) Proibição temporária, até o máximo de dez anos.



e) Proibição temporária, até o máximo de vinte anos.

06. Sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro (CRSFN), marque a opção correta.
a) O CRFSN é um colegiado de primeiro grau integrante da estrutura do Ministério da Fazenda.
b) A secretaria executiva do CRSFN funciona no Edifício Sede da CVM.
c) Os conselheiros do CRSFN são nomeados pelo Presidente da República.
d) As entidades que integram o CRSFN, dentre outras, são ABRASCA, ANBIMA e FEBRABAN.
e)  A principal  atribuição do CRSFN, é julga em primeira instância administrativa,  os  recursos
interpostos das decisões relativas ás penalidades administrativas aplicadas pelo BACEN, pela
CVM e pela SECEX.

07.  O CRSFN é constituído por oito conselheiros, de reconhecida competência, com relação ao
tempo de mandato marque a opção correta:
a) Mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
b) Mandato de cinco anos, sem direito a recondução.
c) Mandato de dois anos, sem direito a recondução.
d) Mandato de três anos, podendo ser reconduzidos uma única vez
e) Mandato de cinco anos, podendo ser reconduzidos uma única vez

08. Marque a opção que apresenta o principal agente financeiro do governo federal:
a) Banco do Brasil
b) Caixa Econômica Federal
c) BNDES
d) BACEN
e) CVM

09. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES é:
a) Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério da Fazenda.
b) Empresa Pública Federal, vinculada ao Conselho Monetário Nacional
c) Sociedade de Economia Mista, com controle acionário da União.
d) Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior.
e) Empresa Pública Federal, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

10. A criação de Fundos de Investimentos pelo Governo Federal, operados pelo BNDES, tem por
objetivo financiar as necessidades de capital de longo prazo da economia, não cobertas pelo perfil
de curto prazo do crédito no país. Sobre o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), é correto
afirmar que:
a) Tem por objetivo apoiar os investimentos da economia, públicos e privados.
b) É um fundo de aval administrado pelo BNDES. Tem por objetivo oferecer garantia parcial do
risco das instituições financeiras.
c) Tem por objetivo financiar o seguro desemprego e o abono salarial
d)  Tem por  objetivo  fomentar  o  processo  de  inovação  tecnológico,  apoiar  a  capacitação  dos
trabalhadores e incentivar a criação de empregos na economia.
e) Tem a finalidade de dar cobertura às garantias oferecidas pela União nas operações de Seguro
de Crédito à Exportação.



GABARITO

01. C 
Comentário: o certo seria: é por meio do BACEN que o governo intervém diretamente no SFN e
indiretamente na Economia.

02. C 
Comentário: As decisões do COPOM, tem por objetivo cumprir as metas para inflação, definidas
pelo CMN, se as metas não forem atingidas, cabe ao presidente do Banco Central, divulgar Carta
Aberta ao Ministro da Fazenda, os motivos do cumprimento, bem como as providencias e prazo
para o retorno da taxa de inflação aos limites estabelecidos.

03. E 
Comentário:  A CVM tem competência para apurar, julgar e punir irregularidades eventualmente
cometidas  no  mercado.  Diante  de  qualquer  suspeita  a  CVM  pode  iniciar  um  inquérito
administrativo,  através  do  qual,  recolhe  informações,  toma depoimentos  e  reúne  provas  com
vistas  a  identificar  claramente  o  responsável  por  práticas  ilegais,  oferecendo-lhe,  a  partir  da
acusação, amplo direito de defesa.

04. D
Comentário: Os dirigentes terão mandatos de cinco anos, sem direito a recondução, devendo ser
renovado a cada ano um quinto dos membros do colegiado.

05. C
Comentário: as penalidades que podem ser aplicadas pela CVM são:
I - advertência; 
II - multa; 
III  - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta,  de  entidade  do  sistema  de  distribuição  ou  de  outras  entidades  que  dependam  de
autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; 
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no
inciso anterior; 
V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei; 
VI - cassação de autorização ou registro, para o exercício das atividades de que trata esta Lei; 
VII - proibição temporária, até o máximo de vinte anos, de praticar determinadas atividades ou
operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam
de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários; 
VIII - proibição temporária, até o máximo de dez anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma
ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários

06. D
Comentário:  As  entidades  de  classe  que  integram  o  CRFSN  são  as  seguintes:  ABRASCA
(Associação  Brasileira  das  Empresas  de  Capital  Aberto),  ANBIMA  (Associação  Brasileira
dasEntidades  dos  Mercados Financeiro  e  de Capitais),  CNB (Comissão Nacional  de  Bolsas),
FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos), ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança), ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias), OCB/CECO (Conselho Consultivo do
Ramo Crédito da Organização das Cooperativas Brasileiras), IBRACON (Instituo dos Auditores
Independentes  do  Brasil),  sendo  que  os  representantes  das  quatro  primeiras  entidades  têm
assento no Conselho como membros titulares e os demais como suplentes. 



07. A
Comentário:  Mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez, equiparando-se
para esse fim, as funções de titular e suplente. É vedada, pelo prazo de dois anos contados da
data de extinção de seu último mandato, a designação para o Conselho de ex-Conselheiro que
houver exercido dois mandatos consecutivos.

08. A
Comentário: O Banco do Brasil  é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, cujo controle
acionário é exercido pela União. Atualmente o Banco do Brasil é o principal agente financeiro do
Governo Federal.

09. D
Comentário:  É um órgão  vinculado  ao  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio
Exterior  com sede e foro em Brasília  (DF),  podendo instalar  e manter  no país e no exterior,
escritórios, representações e agências.

10. C 
Comentário: O Fundo de Amparo ao Trabalhador tem por objetivo financiar o seguro desemprego
e o abono salarial, assim como alguns programas de desenvolvimento.


