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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
As questões desta prova devem ser resolvidas exclusivamente à luz dos textos do Programa de Capacitação, deixando de parte
quaisquer divergências entre estes e outras fontes.

PROVA OBJETIVA
QUESTÃO 1

O uso da moeda no sistema econômico, por dissociar as operações
de compra e venda de mercadorias, contribuiu para a expansão das
economias modernas. Acerca desse assunto, assinale a opção
correta.
A O fato de a moeda, além de servir como reserva de valor,
também funcionar como padrão de pagamentos diferidos é
exemplo de função da moeda relativa à dimensão espaço.
B A especialização crescente das sociedades, por dissociar as
atividades de produção e consumo, restringiu o uso da moeda
às funções de meio de troca e de unidade de conta.
C Em períodos de alta inflação, as mudanças frequentes dos
preços reduzem a função liberatória da moeda e aumentam a
separação entre as funções de meio de troca e de unidade de
conta, mas não interferem com as funções da moeda no tempo.
D A transferibilidade, que garante que o papel-moeda não se
vincula a um dado possuidor, contribui para facilitar o
processo de troca.
E A substituição da moeda mercadoria pelo papel-moeda deveuse, principalmente, à necessidade de indestrutibilidade e de
homogeneidade que caracterizam o padrão monetário.
QUESTÃO 2

QUESTÃO 3

Os avanços tecnológicos, por facilitarem o manuseio, o transporte
e a segurança dos meios de pagamento, ampliaram as formas de
moeda à disposição do público. A respeito desse assunto, assinale
a opção correta.
A O Sistema de Transferências de Reservas (STR) permite que
cheques de valor igual ou superior a R$ 5.000,00 sejam
liquidados bilateralmente entre os bancos, não sendo
necessária, pois, a compensação multilateral.
B Em razão de constituírem bens de rede, os cartões de
pagamentos sofrem os efeitos das externalidades de rede, os
quais causam o aumento do valor do bem/serviço, à medida
que aumenta o número de usuários.
C Os fatores que podem dificultar a disseminação da moeda
eletrônica incluem o crescimento do comércio eletrônico, em
razão de esse crescimento levar ao aumento substancial das
possibilidades de fraude no uso desse tipo de moeda.
D A economia informal, por incluir um número substancial de
indivíduos de baixa renda, contribui sobremaneira para reduzir
o uso da moeda manual, visto que esses trabalhadores tendem
a não utilizar esse tipo de moeda como meio de pagamento.
E Em vista da enorme acessibilidade ao sistema financeiro, no
Brasil, a grande maioria dos trabalhadores recebe seus salários
por meio da moeda eletrônica.
QUESTÃO 4

No tocante à evolução da moeda e aos seus antecedentes históricos,
assinale a opção correta.

Com relação aos padrões monetários que vigoraram no Brasil e aos
planos econômicos que os modificaram, assinale a opção correta.

A O escambo, que constitui uma forma indireta de trocar
mercadorias, promove eficientemente a circulação da
produção, particularmente, nas sociedades em que a divisão do
trabalho é bastante acentuada.

A No Brasil colonial, o monopólio da emissão monetária
evidenciava-se no fato de que toda a quantidade de moeda
exigida para o funcionamento da economia era cunhada
exclusivamente na Casa da Moeda do Rio de Janeiro.
B O Plano Bresser, além de estabelecer o novo cruzado como
padrão monetário, incluiu bem-sucedidas políticas de controle
inflacionário que levaram à virtual eliminação da inflação
durante a vigência desse plano.
C A Caixa de Estabilização, criada no âmbito da reforma
monetária de 1926, buscou assegurar a conversibilidade em
ouro do papel-moeda em circulação, por meio da emissão de
bilhetes garantidos por lastro-ouro.
D A adoção da URV (unidade real de valor) como padrão
monetário constituiu uma das razões do sucesso do Plano Real
no que concerne ao combate à inflação.
E Por meio de seus tribunais superiores, o Poder Judiciário tem
endossado a tese de que existe, tanto para credores como para
devedores, direito adquirido no tocante aos planos econômicos
passados.

B A exemplo da moeda-papel, a moeda escritural caracteriza-se
por ser inconversível, fiduciária e de curso forçado.
C Uma das desvantagens do uso de mercadorias como moeda
decorre do fato de que a justaposição do valor de uso e do
valor de troca, estabelecido pelo mercado, compromete o seu
uso como instrumento de troca.
D A popularização dos certificados emitidos pelas casas de
custódia, por introduzir a noção de moeda-papel, dissociou o
conceito de moeda dos metais ouro e prata, já que tais
certificados dispensavam a garantia de convertibilidade.
E No regime do padrão-ouro, a inflação dependia da
disponibilidade física de metais somente quando a emissão
monetária se fazia por meio de um único banco emissor.
Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 7

A conferência de Bretton Woods constitui um marco relevante do
sistema financeiro internacional. A esse respeito, assinale a opção
correta.

O FMI administra o sistema monetário internacional e opera como
um banco central para os bancos centrais dos países-membros.
A respeito dessa instituição, assinale a opção correta.

A No sistema adotado na referida conferência, embora nenhuma
moeda, inclusive o dólar norte-americano, tivesse garantias de
conversão em ouro, as flutuações bruscas do câmbio seriam
evitadas por meio de paridades fixas preestabelecidas.

A A segunda emenda ao convênio constitutivo do FMI legalizou
as práticas cambiais existentes, aboliu o preço oficial do ouro
e introduziu a pena de suspensão de voto e outros direitos a ser
aplicada aos países-membros com pagamentos financeiros
atrasados junto à instituição.
B Na sua primeira fase de atuação, que vai de 1944 a 1979, o
FMI, além de fiscalizar as taxas cambiais dos países e oferecer
ajuda para solucionar os desequilíbrios externos, também
se comprometia a implementar o chamado Consenso de
Washington, mediante a oferta de linhas de financiamento e de
especificação das políticas econômicas.
C Os Standby Arrangements (SBA), que constituem uma das
principais linhas de crédito disponibilizadas pelo FMI, visam
atender países com histórico de políticas macroeconômicas
sólidas e, portanto, envolvem menos condicionalidades e maior
rapidez nos desembolsos.
D As linhas de crédito Extended Credit Facility e Standby Credit
Facility proveem recursos para países de baixa renda que
enfrentam problemas de balanço de pagamentos.
E Entre as medidas usadas para fazer face à crise financeira de
2009, o FMI aumentou a flexibilidade das linhas de
financiamento SBAs, mas essa flexibilidade aplicou-se apenas
às SBAs precaucionárias.

B O sistema de taxas de câmbio fixas fez que as políticas internas
adotadas pelos Estados Unidos da América (EUA) não
afetassem os demais países, garantindo, assim, maior
estabilidade ao comércio internacional.
C Para garantir liquidez suficiente para impulsionar o comércio
internacional, o sistema adotado em Bretton Woods propunha
eliminar os controles de capitais, prevalentes à época da
conferência.
D Apesar de suas debilidades, os princípios que nortearam o
acordo de Bretton Woods permitiram a expansão sustentada da
economia internacional até o início da década de 70 do século
passado.
E Na proposta de White, que prevaleceu à apresentada por
Keynes, o foco principal encontrava-se na expansão da
demanda interna, mesmo ao custo de comprometer a
estabilidade de preços.
QUESTÃO 6

Em relação ao fim do padrão ouro-dólar e às crises regulatórias pós
Bretton Woods, assinale a opção correta.
A No início dos anos 70 do último século, as elevadas taxas de
inflação nos EUA, por reduzirem a competitividade dos
produtos norte-americanos e provocarem deficits externos,
pressionavam o câmbio no sentido de desvalorizar a moeda
norte-americana, comprometendo, assim, a manutenção da
paridade fixa entre o dólar e as demais moedas.
B O Acordo Smithsoniano, ao estabelecer margens de variações
mais amplas para as principais moedas em relação às paridades
centrais, eliminou a necessidade de desvalorizações
subsequentes do dólar frente ao ouro.
C As negociações empreendidas no âmbito do Acordo de Plaza
conduziram à valorização do iene japonês; porém não
modificaram a paridade entre as principais moedas europeias
e o dólar norte-americano.
D Os Direitos Especiais de Saque (DES), cujo valor é
determinado a partir de uma cesta de moedas, revisada
anualmente, constituem um ativo fiduciário que complementa
os demais ativos em possessão do Fundo Monetário
Internacional (FMI).
E A taxa de juros básica dos DES é determinada semanalmente
e unicamente a partir das taxas de juros que prevalecem no
mercado monetário dos EUA.
Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil

QUESTÃO 8

Com referência à prevenção e solução de crises no FMI, bem como
à governança dessa instituição, assinale a opção correta.
A A avaliação por meio do Financial Sector Assessment
Program, além de considerar as vulnerabilidades e riscos de
crises financeiras de determinado país, leva também em conta
o nível de conformidade do país no tocante à observância dos
códigos e padrões internacionais traçados para o setor
financeiro.
B O Mecanismo de Reestruturação de Dívida Soberana —
Sovereign Debt Reestructuring Mechanism (SDRM) —
constitui um programa voltado exclusivamente para reduzir a
dívida dos países pobres altamente endividados.
C Nas discussões atuais sobre a surveillance do FMI,
reconhece-se a necessidade de que ela se concentre nos países
mais pobres, que são usuários potenciais dos recursos do FMI.
D A Decisão de 2007 revogou o princípio estabelecido na
Decisão de 1977, de acordo com o qual os países-membros
deveriam evitar manipulações da taxa de câmbio para auferir
vantagens competitivas.
E No que diz respeito à tomada de decisão no FMI, os votos
básicos referem-se à parcela do poder de voto do Fundo, que
é dividida proporcionalmente ao capital que cada país-membro
aporta ao Fundo.
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QUESTÃO 9

Ainda acerca do FMI, assinale a opção correta.
A Os financiamentos realizados no âmbito do Plano de
Transações Financeiras — Financial Transactions Plan (FTP)
— excluem a utilização de recursos primários do FMI.
B Os recursos suplementares do FMI, obtidos por meio do
Acordo Geral de Empréstimo (GAB), são fornecidos por todos
os países-membros, proporcionalmente às suas quotas no
Fundo.
C Desde o início da vigência do Novo Acordo de Empréstimo
— New Arrangements to Borrow (NAB) —, o Brasil é um dos
seus participantes mais ativos.
D Comparados com os outros acordos de suplementação de
recursos do FMI, os acordos bilaterais têm a vantagem de ser
facilmente implementados, já que não exigem ratificação por
parte do Poder Legislativo dos países-membros.
E As compras de NPAs (Nota Purchase Agreements) do FMI
pelos países-membros não alteram o montante de reservas
internacionais desses países, mas apenas modificam a sua
composição.
QUESTÃO 10

O grupo Banco Mundial, que inclui o Banco Internacional para a
Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), atua na promoção do
desenvolvimento econômico. A respeito desse tópico, assinale a
opção correta.
A O Banco Mundial, além de promover o desenvolvimento dos
países-membros, também fomenta os investimentos privados
de capital.

QUESTÃO 11

Em relação à atuação das organizações e de outros fóruns de
discussão internacionais, assinale a opção correta.
A Entre as medidas tomadas no âmbito do G-20, destaca-se o
aumento dos recursos disponíveis no FMI para operações de
ajuda aos países em crise, bem como a criação e
implementação, em 2009, de uma taxa sobre as instituições
financeiras, destinada a financiar as operações de salvamento
promovidas pelos governos desses países.
B A atuação recente do Banco Central do Brasil (BACEN) junto
ao G-20 envolve não somente a participação na definição de
um arcabouço para um crescimento econômico sustentado, mas
também nas discussões referentes ao estabelecimento de redes
de proteção financeira.
C O Banco de Compensações Internacionais — Bank for
International Settlements (BIS) —, cuja função é fomentar
internacionalmente a cooperação financeira e monetária, é
atualmente uma companhia de capital aberto, cujos principais
acionistas são bancos privados.
D No âmbito do BIS, o Comitê sobre o Sistema Financeiro
Global — Committee on The Global Financial System
(CGFS) — tem como principal função acompanhar a evolução
e as tendências dos mercados financeiros.
E O BACEN participa de vários comitês do BIS, porém, não faz
parte do Conselho de Administração (Board of Directors) nem
do Comitê de Sistemas de Pagamentos e Compensações
(CPSS).
QUESTÃO 12

O processo de integração econômica ocorre quando dois ou mais
países se unem para reduzir/eliminar barreiras aos movimentos de
mercadorias e fatores de produção neles existentes. No que
concerne a esse assunto, assinale a opção correta.

B Como parte do grupo Banco Mundial, a Associação
Internacional de Desenvolvimento (AID) opera em base
comercial, concedendo empréstimos e prestando serviços de
consultoria ao setor privado dos países em desenvolvimento.
C Entre os produtos ofertados pela Agência Multilateral de
Garantias ao Investimento (AMGI), destaca-se a coordenação
de conciliações e arbitragens na solução de controvérsias sobre
investimento estrangeiro entre as partes contratantes.
D A reforma de 2009 do sistema de representatividade do Banco
Mundial incluiu a redução da proporção dos votos básicos no
total do poder de voto do banco, bem como a alocação de
quotas extras a membros específicos e o aumento do número
de diretores.
E O relacionamento do Brasil com o Banco Mundial, tanto como
acionista quanto como cliente, é conduzido pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil

A Uma das restrições aos processos de integração econômica é
o fato de esses processos, por reduzirem a concorrência entre
países e entre indústrias, elevarem os preços e, portanto,
prejudicarem os consumidores.
B As zonas de livre comércio visam estabelecer uma política
tarifária comum em face dos países não membros, mediante a
fixação de uma tarifa externa comum.
C No processo de liberalização financeira, a conversibilidade
entre moedas refere-se à possibilidade de os não residentes
emitirem passivos nos mercados locais.
D O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) constitui um
exemplo de união econômica.
E No âmbito do MERCOSUL, a atuação do BACEN inclui a
participação do Grupo de Alto Nível de Coordenação de
Políticas Macroeconômicas e do Grupo Mercado Comum
(GMC).
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

No Brasil, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) é constituído por

A atual estrutura do SFN inclui órgãos consultivos, normativos e

instituições que dão suporte às relações financeiras. A esse respeito,

operadores. No que se refere a esse tópico, assinale a opção correta.

assinale a opção correta.
A Cabe ao mercado financeiro conceder financiamento à
produção corrente e ao consumo, dar suporte à acumulação de
capital e viabilizar a liquidação de pagamentos, exceto nos
casos em que esses pagamentos envolvam o governo e suas

A O BACEN, a CVM e o Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) integram as entidades supervisoras do SFN.
B Contrariamente aos bancos múltiplos e aos bancos comerciais,
as cooperativas de crédito não são autorizadas a fazer captação
de depósitos à vista.

instituições.
B Até meados dos anos 50 do século XX, a Superintendência da

C Os operadores do SFN supervisionados diretamente pelo

Moeda e do Crédito (SUMOC), o Conselho Superior da

BACEN incluem a Caixa Econômica Federal (CAIXA), o

SUMOC, o Banco do Brasil e o Conselho Monetário Nacional

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(CMN) integravam a cúpula do SFN.

(BNDES) e as sociedades de crédito imobiliário.

C A conta-movimento, durante sua vigência, permitia ao governo

D As bolsas de valores, os fundos de investimentos e as

realizar sua política de crédito oficial e outras operações

sociedades de capitalização estão no âmbito da supervisão da

governamentais sem que fosse necessário aprovisionar

CVM.

previamente os recursos.
D Atualmente, o número máximo de instituições financeiras que
atuam no Brasil é determinado pelo sistema de cartas patentes.
E O CMN é composto pelo presidente do BACEN, pelo ministro
da Fazenda e pelo presidente da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).

E Aos órgãos normativos do SFN compete expedir diretrizes
gerais sobre o funcionamento das instituições sob sua
responsabilidade.
QUESTÃO 16

Com relação às atribuições das instituições financeiras, assinale a
opção correta.

QUESTÃO 14

As instituições financeiras podem ser agrupadas de acordo com
diferentes critérios. A respeito dessa segmentação do mercado

A Além de disciplinar a corretagem de seguros e estabelecer as
diretrizes gerais das operações de resseguros, cabe ao

financeiro, assinale a opção correta.

Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC)
A Instituições

financeiras

públicas

caracterizam-se

por

participação exclusiva do setor público ou pelo fato de a maior
parte do capital votante pertencer ao governo.

fixar as regras gerais dos contratos de seguro, previdência
privada aberta, capitalização e resseguros.
B As atribuições do BACEN incluem a emissão de papel-moeda

B Para serem definidas como instituições privadas nacionais, as

e moeda metálica, o controle do crédito, a fiscalização das

instituições financeiras podem ter participação estrangeira, mas

instituições financeiras e a fixação das condições para o

o controle do capital votante dessas empresas deve ser

exercício de cargos de direção nas instituições financeiras.

obrigatoriamente detido por brasileiros.
C Quando comparado ao mercado de crédito, o mercado de
títulos é menos líquido porque, nesse mercado, as instituições
financeiras põem em contato agentes superavitários com
agentes deficitários, não havendo, pois, transações diretas entre
esses agentes.
D A taxa básica de juros (SELIC) é definida no mercado de
capitais.
E As transações nos mercados de derivativos são mais arriscadas

C Compete à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, zelar
pela liquidez e solvência das sociedades que integram o
mercado e decretar intervenção e liquidação extrajudicial das
entidades fechadas de previdência.
D Os bancos múltiplos devem ser constituídos, no mínimo, por
três carteiras, sendo uma delas, necessariamente, de crédito
imobiliário.

porque os riscos presentes nos ativos não podem ser separados

E Uma restrição das cooperativas de crédito mútuo é que

do ativo principal e, portanto, não podem ser negociados

nenhuma instituição bancária desse tipo pode realizar

independentemente.

operações passivas com não associados.

Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Acerca das instituições operadoras do SFN, assinale a opção
correta.

No que diz respeito às principais operações das instituições
financeiras, assinale a opção correta.

A As agências de fomento, cujo objetivo é financiar projetos da
unidade da Federação onde tenham sede, caracterizam-se por
serem constituídas por sociedades anônimas de capital aberto
e, por isso, podem captar recursos junto ao público.

A Os requerimentos de capital das instituições financeiras serão
tanto maiores quanto mais elevada for a proporção das
aplicações em títulos públicos federais no total das operações
ativas dessas instituições.

B É vedado às sociedades de crédito aos microempreendedores
a captação de recursos junto ao público e às instituições
financeiras, bem como a aplicação de disponibilidades de caixa
no mercado financeiro.

B No Brasil, atualmente, os depósitos à vista estão sujeitos ao
depósito compulsório de 45% junto ao BACEN, remunerados
à taxa referencial de juros, TR.

C As companhias hipotecárias destinam-se exclusivamente ao
financiamento de capital de giro para empresas do ramo da
construção civil.
D O sistema BNDES, que além do BNDES inclui também a
Agência Especial de Financiamento (FINAME) e o BNDES
Participações (BNDESPAR), financia os grandes
empreendimentos industriais e de infraestrutura e apoia os
investimentos na agricultura e os investimentos sociais em
educação e saúde.
E As operações mobiliárias realizadas pelas administradoras de
consórcio são supervisionadas — quanto ao atendimento de
requisitos formais e à capacidade econômica dessas empresas
— pela CVM.
QUESTÃO 18

Ainda a respeito das operadoras do SFN, assinale a opção correta.
A A exemplo das sociedades de arrendamento mercantil, as
sociedades corretoras de câmbio não se podem constituir sob
a forma de sociedades por quotas de responsabilidade
limitadas.
B No Brasil, o Banco Postal (Serviço Financeiro Postal
Especial), que utiliza a rede de atendimento dos Correios,
somente pode prestar serviços de correspondente bancário por
meio de parcerias com bancos públicos.
C O Banco Popular, em sua atuação como correspondente
bancário, está liberado para efetuar recebimentos e pagamentos
relativos unicamente a contas de depósitos à vista e de
poupança, excluindo-se, pois, quaisquer transações referentes
a resgates e aplicações de fundos de investimento.
D Na indústria de cartões de crédito, no Brasil, a exclusividade
dos terminais à disposição dos lojistas, bem como a crescente
verticalização do setor, concorre para o estímulo da
concorrência e da maior transparência nessa indústria.
E Cabe ao Conselho de Recursos do SFN (CRSFN) julgar, em
segunda e última instância administrativa, os recursos
interpostos das decisões referentes à aplicação de penalidades
administrativas por parte do BACEN e da CVM.
Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil

C Os depósitos a prazo, que são remunerados pela taxa básica
financeira (TBF), incluem os recibos de depósitos bancários
(RDBs), os certificados de depósitos bancários (CDBs) e as
aplicações em caderneta de poupança.
D Entre os instrumentos de captação financeira no Brasil, a
maioria dos recursos tem sido direcionada para os fundos de
investimentos.
E Instituições financeiras cuja base de captação de recursos seja
concentrada em um pequeno número de grandes depositantes
que possam resgatar antecipadamente suas aplicações devem
manter um nível de liquidez mais baixo e reduzir suas
aplicações de curto prazo.
QUESTÃO 20

O banco central é uma instituição relativamente recente no cenário
econômico mundial. No que se refere à evolução histórica desse
tipo de instituição, assinale a opção correta.
A O fato de o Banco da Inglaterra ter assumido, desde sua
criação, a função de banqueiro do governo e de monopolista de
emissão monetária, em todo o país, lançou as bases para a
existência do modelo de banco central atual.
B Somente no início do século XX, as principais nações da
Europa continental passaram a contar com instituições que
desempenhavam o papel de banco central.
C Na América Latina, inicialmente, a grande maioria dos bancos
centrais foi criada baseando-se no modelo inglês de
funcionamento de um banco central.
D Até o início do século XIX, na maioria das nações latinoamericanas, embora não existissem ainda bancos centrais
propriamente ditos, tanto a emissão monetária como o
financiamento do governo eram concentrados nas mãos de um
único banco.
E A superioridade do central banking em relação ao free banking
justifica-se não somente pela necessidade de proteger os
detentores do papel-moeda ao introduzir uniformidade na
emissão, mas também pelo fato de que, no central banking, a
probabilidade de inflação por excesso de emissão é menor.
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QUESTÃO 21

O banco central atua como executor da política monetária do país
a que ele pertence. Acerca desse tópico, assinale a opção correta.
A Desde a sua concepção, os bancos centrais desempenham a
função de conduzir a política monetária e, para tal, fixam as
taxas de juros e o nível de reservas, de modo a influenciar a
demanda agregada na direção desejada pelo governo.
B Tanto quando atuam para salvaguardar os sistemas de
pagamentos e compensações como quando atua como
regulador do risco sistêmico, os bancos centrais devem,
necessariamente, exercer suas prerrogativas de prestamistas de
última instância.
C Variações frequentes nos requisitos de depósito compulsórios
(reservas legais), além de apenarem os bancos frente a outros
intermediários financeiros, podem provocar descasamentos na
estrutura temporal entre ativos e passivos das instituições
submetidas a esses recolhimentos.
D A fixação das taxas de juros em níveis artificialmente baixos,
além de reduzir a captação de recursos, diminui também a
intermediação financeira nos mercados não controlados pela
autoridade monetária, contribuindo, assim, para aumentar a
efetividade da política monetária.
E Entre as desvantagens do regime de metas de inflação, incluise o fato de que esse regime é particularmente vulnerável a
ataques especulativos contra a moeda, além de não conter
mecanismos para responsabilizar as autoridades monetárias em
caso de não cumprimento das metas acordadas.
QUESTÃO 22

Os bancos centrais atuam como bancos dos bancos e, como tal,
prestam serviços e realizam diversas operações com as instituições
financeiras. Em relação a esse assunto, assinale a opção correta.
A Em muitos países, o estabelecimento de encaixes mínimos
obrigatórios junto ao banco central por parte dos bancos
comerciais conflita com a atuação do banco central como
banco dos bancos.
B No curto prazo, o gerenciamento da liquidez dos bancos
comerciais se faz em grande parte por meio de operações de
redesconto em razão de seu custo ser significativamente
inferior àquele que prevalece nos mercados de capitais e
interbancários.
C Em sua atuação como prestamista de última instância, o
objetivo do banco central é solucionar problemas de liquidez
de instituições específicas, diferentemente do que ocorre em
sua atuação como executor da política monetária, caso em que
o banco central centra-se no controle da liquidez do sistema
bancário.
D A atuação do banco central no sentido de criar barreiras à
entrada no sistema financeiro, tais como limites do número de
empresas, restrição do tipo de atividade que pode ser exercida
e imposição de montantes mínimos de capitais, exemplifica
diretamente a ação do banco central como regulador do risco
sistêmico.
E Em presença de mobilidade de capitais, a adoção de regimes
de taxas de câmbio flexíveis conduz a uma política monetária
passiva, na qual o banco central não controla o estoque
monetário.
Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil

QUESTÃO 23

Além do mercado único, o processo de integração europeia inclui,
ainda, a união monetária e a coordenação das políticas
macroeconômicas. No que concerne a esse assunto, assinale a
opção correta.
A Na segunda fase do Tratado de Maastricht, quando foi criado
o Instituto Monetário Europeu (IME), exigiu-se a autonomia
dos bancos centrais nacionais e definiu-se que as políticas
econômicas e financeiras dos países-membros fossem
submetidas à supervisão do IME e do Conselho dos Ministros
das Finanças da União Europeia.
B Inglaterra, Bélgica, Dinamarca e Suécia, apesar de integrarem
a União Europeia (EU) e submeterem-se às regras do Tratado
de Maastricht no que concerne ao controle do deficit público
e ao financiamento do governo, não aderiram à União
Monetária Europeia.
C Para preservar o poder de compra do euro e a estabilidade dos
preços, as políticas fiscais, monetárias e cambiais da zona do
euro foram delegadas ao ECOFIN (Conselhos de Ministros da
Fazenda da União Europeia), que constitui uma das
autoridades supranacionais da UE.
D Os critérios de convergência estabelecidos pelo tratado de
Maastricht impunham restrições sobre as flutuações do câmbio
e dos preços, com exceção das variações das taxas de juros,
deixadas a cargo dos governos nacionais.
E Os Critérios de Copenhagen adotados para o ingresso na UE
levavam em conta unicamente os aspectos econômicos dos
países candidatos, desconsiderando, assim, as questões
políticas e o aparato jurídico dessas nações.
QUESTÃO 24

A análise dos diferentes modelos de banco central é importante para
se entender o funcionamento dessa instituição. Acerca desse tópico,
assinale a opção correta.
A No tocante ao Banco Central dos Estados Unidos (FED), o
Banking Act, além de conceder maior autonomia ao Conselho
do FED e criar o Federal Open Market Committee (FOMC),
desobrigou o FED de financiar os títulos do Tesouro aos
preços por ele estabelecido.
B Apesar de os bancos do FED inspecionarem os bancos
associados, a responsabilidade pela supervisão do sistema
financeiro cabe exclusivamente ao Office for the Controller of
the Currency (OCC).
C No intuito de garantir a estabilidade de preços, o Banco
Central Europeu (BCE) adota um sistema misto de metas de
inflação, que leva em conta variações do agregado monetário
M3, do crédito e de indicadores da economia real.
D No Sistema Monetário Europeu, a função de prestamista de
última instância cabe ao BCE.
E A autonomia conferida pela Constituição chilena ao Banco
Central do Chile (BCC) refere-se exclusivamente à formulação
e execução das políticas monetárias e cambiais, não se
estendendo, portanto, aos aspectos patrimoniais e
administrativos do BCC.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 27

Com relação à evolução do BACEN e de seus antecessores, desde

Como banqueiro dos bancos, o BACEN recebe as reservas dos

a sua concepção até os dias atuais, assinale a opção correta.

bancos, é prestamista de última instância, regula e presta serviços
de transferências de fundos e de liquidações de obrigações. No que

A A Inspetoria Geral de Bancos, criada em 1920, tinha a função

se refere a essas funções, assinale a opção correta.

de redigir e garantir a implementação do sistema de normas
que deveriam reger as instituições financeiras.

A Modificações nos resultados das operações de compra, venda

B Entre os fatores que levaram o governo a criar a SUMOC,

e resgate dos títulos federais realizadas por meio do Sistema

destacam-se a necessidade de se organizar os sistemas

Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não alteram a

creditícios e monetários nacionais e de se estabelecer um

conta reservas bancárias.

controle maior do sistema cambial e de combate à inflação.
C Durante o pós-guerra, o Banco do Brasil, como órgão
executivo das decisões do Conselho da SUMOC, detinha o
monopólio de emissão da moeda.
D A reforma de 1964, além de extinguir o Conselho da SUMOC
e criar o CMN, transferiu as funções do Banco do Brasil para
o BACEN, incluindo aquelas em que o Banco do Brasil
operava como agente do Tesouro Nacional e como banqueiro
do governo.
E A Constituição de 1988 ampliou substancialmente os poderes
do CMN, tornando-o virtualmente independente do Poder
Legislativo.
QUESTÃO 26

Considerando que as funções do BACEN incluem o monopólio de
emissão de moeda, assinale a opção correta.

B Depósitos de poupança captados pelas instituições financeiras
não estão sujeitos ao recolhimento compulsório.
C Para garantir maior flexibilidade da gestão de caixa das
instituições financeiras, o valor da exigibilidade deve ser
cumprido na média do período, com a restrição de que o saldo
da conta reservas bancárias não seja inferior a 89% da
exigibilidade no período de movimentação.
D Operações de redesconto de um dia útil são operações
compromissadas com títulos públicos federais, destinadas a
atender as necessidades de liquidez ao longo do dia e, por essa
razão, não envolvem custos para as instituições financeiras que
fazem uso dessas operações.
E No âmbito das operações de redesconto de até trezentos e
cinquenta e nove dias corridos, o BACEN dispensa a exigência
de regularidade fiscal, inclusive no que se refere às
contribuições previdenciárias.
QUESTÃO 28

A O BACEN atende às necessidades de numerário do sistema
bancário e, consequentemente, do público, mediante o uso dos

No tocante à função do BACEN como banqueiro do governo,
assinale a opção correta.

mecanismos de emissão e recolhimento.
B O conceito econômico de recolhimento descreve o fato de que

A De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o BACEN

o BACEN entrega papel-moeda para um banco e este efetua

não pode receber em depósito as disponibilidades de caixa da

um saque em sua conta reservas bancárias, para atender

União.

necessidades de saques dos seus clientes em suas respectivas
contas correntes.
C Como detentor do monopólio de emissão de moeda, somente
o BACEN detém a custódia de numerário não monetizado,
podendo distribuir moedas metálicas e suprir oferta de troco.

B O BACEN pode emitir títulos próprios para fins de política
monetária, facilitando, assim, o financiamento dos deficit
públicos.
C Compete ao BACEN controlar e autorizar as dívidas públicas
do governo central e dos governos estaduais e municipais.

D No Sistema de Meio Circulante (CIR), são registradas e

D A mensuração do deficit público como a diferença entre

processadas, exclusivamente, as movimentações de conta

despesas e receitas, calculado pelo BACEN, corresponde às

financeira decorrentes de saques, depósitos e encaminhamento,

necessidades de financiamento do setor público (NFSP), no

diretamente ao BACEN, de numerário para exame de

conceito abaixo da linha.

legitimidade.

E Entre suas funções como banqueiro do governo, cabe ao

E A vida útil do dinheiro será tanto maior quanto melhor for o

BACEN atuar em nome do Tesouro Nacional nos leilões de

trato a ele dispensado pelo público e quanto menor for a

títulos públicos federais, bem como administrar as reservas

denominação da cédula.

internacionais.

Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil
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QUESTÃO 29

O BACEN atua no sentido de regular e supervisionar o SFN. A
respeito dessa função, assinale a opção correta.
A O BACEN, por meio do Sistema de Informações de Crédito
(SCR), reúne informações para o seu trabalho de supervisão,
realiza análises sobre o mercado e garante a veracidade das
informações mediante a inclusão, atualização e exclusão dos
dados no SCR, relativos às instituições financeiras.
B Entre os objetivos do Registro Comum de Operações Rurais
(RECOR) inclui-se o acompanhamento das operações de
crédito rural, exceto aquelas enquadradas no PROAGRO.
C Para realizar operações de crédito que envolvam o uso de
recursos públicos, bem como para conceder incentivos fiscais
e celebrar convênios, os órgãos e entidades da administração
pública federal devem, obrigatoriamente, consultar o Sistema
de Registros de Operações de Crédito com o Setor Público
(CADIP).
D O fato de o nome de um depositante de determinada instituição
bancária figurar no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF) não impede que a instituição abra, mantenha ou
encerre conta-corrente para esse depositante, mas não permite
que lhe seja fornecido talonário de cheques.
E O cadastro de clientes (CCS) do SFN registra informações
referentes a correntistas e clientes de bancos comerciais —
como o CPF do cliente e o CNPJ da instituição financeira com
a qual ele se relaciona — e extratos de demonstrações
financeiras, saldos e aplicações de recursos.

QUESTÃO 31

No que diz respeito ao arcabouço de regras prudenciais
estabelecidas pelos acordos de Basileia e sua implementação pelo
BACEN, assinale a opção correta.
A No Brasil, a adoção do acordo de Basileia determinou que a
ênfase do controle das instituições financeiras se desse sobre
o cálculo da alavancagem dos bancos, principalmente sobre o
volume captado de terceiros.
B A relação entre o ativo da instituição ponderado pelo risco e o
seu patrimônio de referência é denominado índice de Basileia.
C Na implementação do chamado acordo de Basileia II, no qual
a regulamentação prudencial abrange as operações com
derivativos, o BACEN decidiu que a definição do
requerimento mínimo de capital levaria em conta apenas o
risco do crédito, deixando de lado o risco do mercado e o risco
operacional.
D Uma das críticas ao acordo de Basileia II deve-se ao fato de
esse acordo, embasado em exigências de capital
essencialmente pró-cíclicas e marcação a mercado, ter
acentuado o caráter pró-cíclico do sistema financeiro, o que
teria contribuído para agravar a crise mundial iniciada em
2007.
E Não houve necessidade de revisar o sistema de supervisão
bancária estabelecido pelo BACEN, pois o que prevalecia
anteriormente aos acordos de Basileia mostrou-se adequado
para lidar com o novo marco regulatório proposto por esses
acordos.
QUESTÃO 32

Ainda acerca da função do BACEN como supervisor do sistema
financeiro, assinale a opção correta.

O processo de reestruturação da economia brasileira na década
passada alterou substancialmente o ambiente em que operavam as
instituições financeiras e expôs a vulnerabilidade dessas
instituições, tornando, portanto, necessário o saneamento do SFN.
Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A No âmbito da prevenção de ilícitos cambiais e financeiros, o
BACEN coopera com organismos nacionais e internacionais
que atuam na área de prevenção e combate à lavagem de
dinheiro.
B Agências de fomento e bancos de desenvolvimento podem
realizar todas as operações previstas para o mercado cambial,
sem que haja necessidade de autorização específica do
BACEN.
C A supervisão direta, que inclui visitas às instituições, aplica-se
somente às instituições bancárias e é feita no âmbito do
Departamento de Supervisão de Bancos e Conglomerados
Bancários (DESUP).
D A infringência à norma legal ou regulamentar do BACEN
sujeita o infrator a processo administrativo punitivo que pode
ser instaurado no Departamento de Controle e Análise de
Processos Administrativos (DCAP), que detém a competência
para julgá-lo em todas as instâncias.
E O recurso de ofício, dirigido ao Conselho de Recursos do SFN
(CRSFN), permite ao acusado recorrer da decisão imposta pelo
BACEN.

A Os efeitos deletérios da estabilização monetária sobre o SFN
foram agravados pela redução significativa da entrada de
capitais estrangeiros no país.
B A Lei n.º 9.447/1997, por permitir que o BACEN, antes
mesmo da decretação do regime especial, determine que os
controladores adotem medidas de capitalização da sociedade,
transferência de controle acionário e reorganização societária,
devolve aos responsáveis pela crise da instituição o dever de
solucioná-la.
C Constatada a iminência de insolvência de instituição financeira,
essa instituição pode ser submetida ao regime especial de
intervenção pelo período máximo de um ano, ao fim do qual
ela passará, necessariamente, ao regime de administração
especial temporária.
D No regime de liquidação extrajudicial, em que se promove a
extinção da empresa, não cabe recurso das decisões do
liquidante.
E O regime de administração especial temporária — por ser o
mais brando entre os demais regimes especiais, já que não
interrompe nem suspende as atividades da empresa — é, de
longe, o mais utilizado para fins de saneamento de instituições
bancárias no Brasil.

QUESTÃO 30

Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil
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QUESTÃO 33

Em relação ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento do SFN (PROER) e outros programas de
saneamento do SFN, assinale a opção correta.
A Entre os mecanismos utilizados pelo PROER, destacam-se
a flexibilização dos limites operacionais aplicáveis às
instituições financeiras e a disponibilização de linhas especiais
de assistência financeira, cujas garantias equivaliam a, no
mínimo, 130% do montante envolvido.
B Uma das desvantagens do Programa de Incentivo à Redução do
Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES) reside
no fato de que esse programa impunha severas restrições às
formas de organização societária das instituições financeiras
estaduais em crise.
C As garantias concedidas no âmbito do Fundo Garantidor de
Créditos (FGC) referem-se aos depósitos à vista e a prazo,
porém, não incluem as letras de câmbio e as letras imobiliárias
e hipotecárias.
D Constitui quebra de sigilo bancário o fornecimento de
informações bancárias às comissões de inquérito do Poder
Legislativo, sem autorização expressa do Poder Judiciário.
E Como títulos da dívida pública garantiam parte dos créditos
fornecidos pelo BACEN, o PROER, além de beneficiar
depositantes e servidores das instituições bancárias em crise,
beneficiou também o BACEN, visto que reduziu seus gastos
com o saneamento do sistema financeiro.
QUESTÃO 34

O sistema BacenJud é um sistema de transmissão de informações
via Internet, criado pelo BACEN. Acerca desse sistema, assinale a
opção correta.
A No âmbito do Bacen Jud 1.0, os juízes podiam solicitar, via
Internet, saldos e extratos de contas bancárias, porém a
solicitação de bloqueio e desbloqueio de contas somente podia
ser feita por meio de ofício (em papel).
B De acordo com as cláusulas que regem a cooperação técnicoinstitucional entre o BACEN e o Poder Judiciário, cabe ao
BACEN não somente a transmissão de arquivos consolidados
das ordens judiciais aos bancos, como também responsabilizarse pelo conteúdo e pela exatidão das respostas das instituições
financeiras.
C As inovações do Bacen Jud 2.0, implementado em 2005, foram
o controle de respostas das instituições financeiras para os
magistrados e a transferência de valores bloqueados para conta
de depósito judicial.
D Bancos de investimentos e bancos múltiplos não estão
autorizados pelo BACEN a receber os arquivos do Bacen Jud
2.0.
E Os servidores designados masters têm autorização para
cadastrar apenas as varas no sistema Bacen Jud 2.0; os
credenciamentos dos juízes devem ser feitos pelos próprios
magistrados.
Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil

QUESTÃO 35

O BACEN busca ampliar o acesso da população aos serviços
financeiros. Acerca desse processo de inclusão financeira, assinale
a opção correta.
A Apesar da redução do número de correspondentes bancários,
a criação das contas-correntes e as contas de poupança
simplificadas concorreram para o bem-sucedido processo de
bancarização no Brasil, nos últimos anos.
B Apesar dos esforços do BACEN, sumariados na Resolução n.o
3.106/2003, observou-se uma redução significativa no número
de cooperados na modalidade de livre admissão, entre 2000 e
2009.
C Com o intuito de ampliar o número de participantes no
segmento das microfinanças, a partir de 2008, reduziu-se o
limite de operações por cliente, que passou a ser inferior a 5%
do patrimônio líquido ajustado.
D O Comitê de Inclusão Financeira no âmbito do BACEN é
coordenado pela área de Normas e Organizações do Sistema
Financeiro.
E A dificuldade do uso mais amplo das moedas sociais é o fato
de que essas moedas não têm lastro em reais.
QUESTÃO 36

Em relação ao sistema de metas para a inflação (SMPI), assinale a
opção correta.
A Com a adoção do SMPI, a quantidade de dinheiro em
circulação passou a ser o instrumento mais importante da
política monetária.
B Cabe ao Comitê de Política Monetária (COPOM), responsável
pela operacionalização do SMPI, estabelecer as diretrizes da
política monetária, definir a meta para a taxa de inflação e seu
eventual viés, bem como analisar o relatório de inflação.
C No que se refere à execução do SMPI no Brasil, as metas de
inflação são fixadas com seis meses de antecedência em
relação ao período em que irá vigorar, e seu eventual viés
somente poderá ser corrigido na próxima reunião formal do
COPOM.
D Em 2002, o descumprimento da meta de inflação deveu-se,
principalmente, a pressões sobre os preços decorrentes de
variações no câmbio e dos reajustes dos preços administrados.
E Em presença de deficit fiscal elevado, para salvaguardar as
metas de inflação, as políticas monetárias devem ser
expansionista, a fim de reduzir as taxas de juros e diminuir as
pressões inflacionárias.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

O BACEN executa a política cambial definida pelo CMN e

Com relação à missão e aos objetivos específicos das diretorias do

representa o Brasil em organismos financeiros internacionais.

BACEN, assinale a opção correta.

Acerca desse assunto, assinale a opção correta.
A As atividades realizadas pela Diretoria de Assuntos
A Como executor da política cambial, o BACEN acompanha e

Internacionais (DIREX) incluem o desenvolvimento e o

controla os movimentos de capitais, exceto aqueles que se

aperfeiçoamento dos mecanismos de instrumentos de

referem a acordos com entidades internacionais.

mensuração e gestão de riscos do BACEN.

B Quando o BACEN compra divisas contra a moeda nacional,

B Compete à Diretoria de Fiscalização (DIFIS) acompanhar e

por meio de crédito na conta de reservas bancárias da

fiscalizar as instituições subordinadas ao BACEN, bem como

instituição interveniente, essa operação conduz à redução da

tratar dos assuntos relativos às instituições financeiras

base monetária.

submetidas a regimes especiais.

C Somente pessoas jurídicas podem realizar transferências

C A Diretoria de Política Econômica (DIPEC) coordena as

internacionais, em reais, sem limitação de valor, observada a

atividades de política econômica de responsabilidade do

legalidade da transação.
D Cabe ao BACEN a responsabilidade pela integralização das
cotas e ações de organismos internacionais, como o Banco
Mundial e o FMI.
E A atuação coerente e bem estruturada do BACEN fez que o
Brasil migrasse da posição de devedor para a de credor
internacional; em 2008, a dívida líquida do país passou a ser
negativa.
QUESTÃO 38

No que se refere à missão e aos valores do BACEN, seus objetivos
estratégicos e sua organização administrativa, assinale a opção
correta.
A Em razão de sua visão de longo prazo, as orientações
estratégicas, que norteiam os macroprocessos da instituição,
somente são definidas e revisadas a cada década.
B Os objetivos estratégicos do BACEN, para o período 2007-

BACEN e ajusta a liquidez aos objetivos de política econômica
e de estabilidade de preços.
D A Corregedoria-Geral do BACEN (COGER) tem as funções de
receber as manifestações dos cidadãos sobre os serviços
prestados pelo BACEN e de apreciar as denúncias e
representações funcionais com vistas à instauração e à
condução dos processos.
E Na estrutura da Procuradoria-Geral do BACEN, as câmaras
temáticas são consideradas órgãos descentralizados e podem
ser estabelecidas nos lugares em que o BACEN tiver sede.
QUESTÃO 40

As discussões sobre o grau de autonomia e independência dos
bancos centrais permeiam o debate econômico contemporâneo.
A respeito desse assunto, assinale a opção correta.
A Os bancos centrais autônomos, além do poder para definir suas
metas e objetivos, contam com liberdade operacional para
escolher a melhor forma de atingi-las.

2011, incluem o cumprimento das metas de inflação

B Os aspectos relevantes na avaliação do triângulo moderno dos

estabelecidas pelo CMN, o estímulo à concorrência e a

bancos centrais — autonomia, responsabilização e governança

promoção da eficiência no âmbito do SFN.

— incluem a base estatutária para a economia e o

C As principais ações vinculadas ao programa do Plano

financiamento de suas atividades.

Plurianual Desenvolvimento do SFN, de responsabilidade do

C Na visão de Moser-Bohem, nos países emergentes, os grupos

BACEN, são a fiscalização do mercado financeiro e a

de discussão no âmbito da cooperação entre executivo e banco

formulação e o gerenciamento das políticas monetária, cambial

central focam apenas as questões de estabilidade financeira.

e de crédito.
D Integram a Comissão Técnica de Moeda e Crédito (COMOC)
o presidente do BACEN, o presidente da CVM e todos os
diretores do BACEN.
E Compete à Diretoria Colegiada aprovar, por voto secreto, a
escolha dos diretores do BACEN.
Cargo: Procurador do Banco Central do Brasil

D O fato de o governo ser obrigado a recapitalizar
automaticamente o banco central conflita com a ideia de
autonomia financeira dos bancos centrais.
E A literatura mais recente demonstra que, nos países
emergentes, existe uma forte correlação negativa entre grau de
autonomia do banco central e taxas de inflação
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