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C Para cada uma das questões a seguir, marque a única opção correta, de acordo com o respectivo comando, utilizando, para as devidas
marcações, a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

C Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: BACEN = Banco Central do Brasil; BB = Banco do Brasil S.A.; BIS = Banco Internacional de Compensações — do inglês
Bank for International Settlements; DIRIS = Diretoria de Gestão de Riscos; SFN = Sistema Financeiro Nacional.

9 – CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE

QUESTÃO 1

No gerenciamento do risco operacional, na fase de
avaliação/mensuração do risco, é necessário mensurar o capital
mínimo exigido para cobertura desse risco. A respeito das possíveis
abordagens utilizadas para essa mensuração, assinale a opção
correta.

A Cada instituição pode desenvolver o seu próprio modelo, desde
que o submeta à aprovação do órgão regulador.

B Na abordagem do indicador básico, aplica-se um percentual
sugerido pelo BIS sobre o total das exigibilidades.

C Na abordagem padronizada, o fator de risco é diferenciado e
ajustado a cada ano, de acordo com as perdas ocorridas.

D A abordagem padronizada é classificada como alternativa
quando se adota critério diferenciado para as linhas de negócio
comercial e varejo; em vez da média do resultado bruto
dessas linhas, adota-se como parâmetro a média do saldo em
empréstimos e adiantamentos.

E A abordagem padronizada alternativa simplificada produz
exigência de menor capital, por englobar as diversas linhas de
negócios, sendo aplicados sobre os parâmetros utilizados os
menores percentuais entre os adotados pelo BIS.

QUESTÃO 2

O fato de os recursos depositados em certa instituição terem prazos
de vencimento inferiores às correspondentes aplicações efetuadas
caracteriza um risco de

A mercado.

B liquidez de fluxo de caixa.

C solvência.

D conjuntura.

E liquidez de mercado.

QUESTÃO 3

Processos internos, pessoas, sistemas e eventos externos são
denominados fatores de risco, que se desdobram em subfatores, e
constituem a base para identificação do risco operacional a que as
instituições estão expostas. Nesse sentido, assinale a opção que
apresenta a associação correta entre subfator e fator.

A pontos de controle – processos

B ambiente social – pessoas

C rede de comunicação – eventos externos

D usuários – pessoas

E segurança física – sistemas

QUESTÃO 4

A mensuração do risco operacional e o cálculo do capital a ser

alocado para risco operacional do conglomerado integrado pelo BB

são de responsabilidade da DIRIS. O BB optou pela abordagem

padronizada alternativa em virtude de 

A a linha de varejo apresentar o maior risco.

B essa abordagem representar o maior impacto na estrutura

patrimonial.

C suas linhas de negócio apresentarem perfis semelhantes de

exposição ao risco operacional.

D essa abordagem ser obrigatória para as instituições financeiras

oficiais.

E essa abordagem configurar um requisito para a implementação

de futuras abordagens avançadas de mensuração do risco

operacional.

QUESTÃO 5

A criação do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária, na

década de 70 do século XX, é um marco histórico no esforço

mundial para o fortalecimento do sistema financeiro internacional

por meio de regulamentação mais sistemática. A respeito desse

assunto, no que se refere ao Brasil, assinale a opção correta.

A A partir da década de 80 do século XX, o BACEN passou

a exigir dos auditores internos a emissão de relatório

circunstanciado acerca de deficiências ou ineficiências dos

controles contábeis internos.

B O aumento da competitividade interna evitou a falência de

várias instituições financeiras.

C O ciclo de mudanças que promoveu a reestruturação

organizacional permitiu a expansão do número de instituições

financeiras e de suas dependências no país.

D Com a abertura comercial no início da década de 90 do século

passado, tornou-se imperativo ajustar as regras do mercado

interno às normas internacionais.

E A gestão adequada dos riscos e controles parte do pressuposto

de que as ações estratégicas têm como foco a maximização do

desempenho, ainda que o aumento dos custos seja inevitável.
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QUESTÃO 6

A atuação da supervisão bancária no Brasil visa coibir práticas
irregulares, implementar medidas de natureza educativa e enfrentar
situações que coloquem em risco a estabilidade do SFN. Assinale
a opção correta com relação ao processo administrativo punitivo no
âmbito do SFN.

A É prevista a aplicação de penalidades a empresas de auditoria
que tenham cometido infrações na auditoria de instituições não
supervisionadas.

B Em caso de irregularidade na contratação de operações de
câmbio, estão sujeitas a punições somente as pessoas físicas
financeiras e as pessoas jurídicas financeiras.

C Não é passível de punição a administração de consórcio, ainda
que constituída irregularmente, por não se tratar de instituição
financeira.

D Uma das penalidades previstas pelo processo administrativo
punitivo consiste na prestação de serviços comunitários.

E Uma das penalidades previstas consiste na proibição
temporária de um auditor independente realizar auditoria em
instituição supervisionada.

QUESTÃO 7

Tendo em vista as possíveis consequências de falhas devidas à
inobservância de pontos de controle nos processos, assinale a opção
correta.

A A desatualização do cadastro de cliente pode resultar em
concessão de crédito incompatível com a sua capacidade de
pagamento.

B A falta de assentamentos funcionais é passível de punição pelas
autoridades fiscalizadoras municipais.

C A inexistência do controle social impede a verificação da
movimentação econômica e financeira do cliente.

D A falta de conferência do numerário na tesouraria pode resultar
na obrigatoriedade de indenização ao caixa.

E O desbloqueio de cartão sem a assinatura do cliente no ato do
recebimento possibilita o uso ilimitado do cartão.

QUESTÃO 8

Considerando que as ferramentas de controle dão suporte ao
sensoriamento dos riscos operacionais, assinale a opção correta.

A Tais riscos decorrem da impossibilidade de se estabelecerem
pontos de controle nos fluxos operacionais.

B A ficha de verificação de conformidade é composta de
questões às quais se atribui o mesmo peso, independentemente
do nível de criticidade e do risco envolvido.

C Cada agência deve elaborar seus próprios questionários de
autoavaliação e, a partir das informações por meio deles
obtidas, comparar as metas definidas com os riscos para seu
atingimento e identificar as causas dos desvios.

D O relatório de avaliação dos controles internos permite
identificar e avaliar possíveis causas de não conformidade e
visa à mitigação de riscos.

E A recomendação técnica de controle, que é documento
produzido pela auditoria independente, identifica e comunica
as fragilidades para o público externo.

QUESTÃO 9

O rating é uma classificação atribuída às agências do BB no país
conforme o nível de controle e conformidade observado na
condução de seus processos internos. Um conjunto de indicadores
identifica as agências com menor ou maior nível de exposição a
risco operacional. No que diz respeito ao rating, assinale a opção
correta.

A Quanto maior for o resultado do indicador, melhor será a
posição da agência no rating.

B A ausência de mensuração em quaisquer indicadores
modifica a estrutura de pesos definida, de modo a repartir
proporcionalmente a influência percentual entre os indicadores
que tenham sido medidos.

C A melhoria de desempenho no indicador depende não apenas
da própria agência, mas também do conjunto das agências
consideradas.

D Novas agências passam a participar do rating já a partir da sua
inauguração.

E O rating retrata a posição de cada agência em relação ao
atendimento coletivo de metas de controle de conformidades.

QUESTÃO 10

Em julho de 1988, foi celebrado o Acordo de Basileia I, que
padronizou a aplicação de fatores de ponderação de riscos aos
ativos e a exigência de capital mínimo. No que concerne a esse
acordo, assinale a opção correta.

A Capital regulatório é o montante de capital próprio e de
terceiros alocado para a cobertura de riscos.

B O capital de nível 2 não pode ser inferior a 100% do capital de
nível l.

C A exigência de capital considera a composição dos ativos da
instituição e a natureza de suas operações fora do balanço, tais
como derivativos e securitizações.

D Quanto maior for a exposição a riscos, menor será a exigência
de nível de capacitação.

E A concessão de poderes informais aos supervisores é um dos
sete fundamentos básicos para a supervisão bancária eficaz.

QUESTÃO 11

Um dos riscos para os quais o BACEN definiu exigência de capital
mínimo é o risco

A de liquidez.
B operacional.
C de imagem.
D legal.
E de conjuntura.

QUESTÃO 12

Acerca das políticas e do processo de gestão do risco operacional,
assinale a opção correta.

A Essas políticas surgiram para atender, exclusivamente, às
disposições do Acordo de Basileia I.

B A identificação e a avaliação dos riscos operacionais relevantes
devem ocorrer posteriormente ao lançamento de produtos,
serviços e atividades.

C A identificação e a avaliação dos riscos operacionais são
focadas nas consequências legais.

D No BB, a gestão do risco operacional é executada de forma
centralizada pela DIRIS.

E Os níveis de tolerância a riscos operacionais são definidos
periodicamente, de forma que os riscos possam ser mitigados
ou absorvidos.
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QUESTÃO 13

Em caso de situação grave dos controles internos, que comprometa
ou venha a comprometer o funcionamento da instituição, o
instrumento disciplinar e punitivo de que dispõe o regulador para
a obtenção das informações relativas às medidas que serão adotadas
com vistas à sua regularização é o(a)

A medida cautelar.
B processo administrativo punitivo.
C classificação da instituição na situação “em evidência”.
D termo de comparecimento.
E impedimento em constituir grupos de consórcios.

QUESTÃO 14

Segundo estudo do Comitê das Organizações Patrocinadoras — do
inglês The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO) —, publicado em 1992, o processo
de controle interno é constituído por cinco componentes inter-
relacionados. Esses componentes independem da forma como a
governança deseja que a organização bancária seja controlada e
como os executivos principais a administrem. A respeito desses
componentes, assinale a opção correta.

A O ambiente de controle é um fator tangível, sendo essencial
para o funcionamento do sistema de controle interno.

B A comunicação é a base do controle interno.
C As atividades de controle podem ser de duas naturezas: de

prevenção ou de detecção.
D A avaliação de riscos compreende a contínua verificação da

validade e da eficiência de cada categoria de controle interno.
E O monitoramento deve-se restringir ao fluxo de informações

dentro da organização, em todas as direções dos níveis
hierárquicos. 

QUESTÃO 15

Eventos de perda operacional são manifestações decorrentes dos
fatores e subfatores de risco operacional. A respeito da classificação
dos eventos de perda, assinale a opção correta.

A Eventos sem-perda não causam prejuízos financeiros por
conta da intervenção de agente interno ou externo.

B A redução de receitas, ao resultar em lucros cessantes, é
classificada como evento de alerta.

C Despesas decorrentes de pagamentos de compensação não
judiciais são classificadas como eventos de perda efetiva.

D Eventos de quase-perda são relacionados a falhas em processos
que não chegaram a causar perda, sem interferência de
qualquer agente interno ou externo.

E A despesa decorrente de processos judiciais é um evento de
alerta.

QUESTÃO 16

Com o objetivo de facilitar o processo de análise de riscos e
controles, o BB agrupou os diversos tipos de controle em categorias
e subcategorias. O código de ética e as normas de conduta da
empresa dizem respeito à categoria

A definição e comunicação de propósitos.
B controles de supervisão.
C controles diretos.
D controles de comprometimento.
E mecanismos de avaliação do bem-estar dos empregados.

QUESTÃO 17

O programa de compliance aborda, de forma estruturada,
elementos que se complementam e se retroalimentam. Acerca
desses elementos, assinale a opção correta.

A A análise de normas internas não atenderá aos direcionamentos
estratégicos, os quais serão atendidos pela análise das normas
externas.

B É responsabilidade do oficial de compliance, dentro do
elemento ambiente regulatório, monitorar a publicação de leis,
normas e regulamentos.

C A avaliação do estado de compliance, que ocorre no elemento
análise de normas, é encargo da Diretoria de Segurança.

D A avaliação periódica das medidas adotadas para garantir o
cumprimento de leis, normas e regulamentos está inserida,
como função principal, no elemento atividades de controle.

E O elemento ambiente interno impacta o funcionamento das
atividades de controle, sistemas de informação e comunicação
e atividades de monitoramento.

QUESTÃO 18

O modelo de gestão dos controles internos adotado pelo BB
estabelece que as atividades de compliance estão distribuídas em
quatro camadas. O monitoramento na terceira camada é exercido
pelo(a)

A auditoria interna.
B gestor das unidades/áreas.
C Diretoria de Controles Internos.
D Comitê de Auditoria.
E Diretoria de Estratégia e Organização.

QUESTÃO 19

O não atendimento ou a falta de cumprimento tempestivo das
disposições legais e normativas resulta em não conformidade.
A respeito da não conformidade, assinale a opção correta.

A Sua regularização deve ser encarada como punição.
B Existem subquesitos regularizáveis e não regularizáveis.
C Os procedimentos relativos à regularização devem ser

verificados por amostragem obrigatória proativa anual.
D Os processos relativos a cadastro e limite de crédito não estão

sujeitos às verificações de regularização.
E Não é autorizada a apresentação de justificativas para

discordância de não conformidades apontadas em relatório.

QUESTÃO 20

O rating retrata a posição de determinada agência em relação ao
atendimento individual de metas de controle e em relação às demais
agências de seu grupo e do país. Nessa classificação, o rating 1
corresponde a posição

A insatisfatória.
B aceitável.
C forte.
D crítica.
E satisfatória.
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