


 

E-BOOK:  100 QUESTÕES INÉDITAS PARA O BANCO
DO BRASIL 

Olá, Estrategista! 

O concurso para Escritutário do Banco do Brasil está a todo vapor! 

O concurso oferece mais de quatro mil vagas, entre imediatas e destinadas à formação de cadastro reserva, 

com salário inicial acima de três mil reais e vagas em todo o Brasil para duas áreas de atuação: Agente 

Comercial e Agente de Tecnologia. Essa é uma oportunidade que muitos concurseiros estavam aguardando 

para entrar na área bancária! 

E para se destacar da concorrência, precisamos estar com foco total nessa reta final. Já sabemos que 

a resolução de questões é de extrema importância durante a preparação para uma prova, facilitando o 

estudo das disciplinas e otimizando a memorização dos principais pontos passíveis de serem cobrados pelas 

bancas examinadoras. 

Pensando nisso, a equipe do Sistema de Questões do Estratégia Concursos preparou este e-book com 100 

questões inéditas abordando os principais tópicos das disciplinas de: 

• Conhecimentos Bancários;

• Vendas e Negociação;

• Atualidades do Mercado Financeiro.

Agora, vamos para a resolução? 

BONS ESTUDOS! 

Equipe Estratégia Concursos
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES - CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 

QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, denominadas de financeiras, captam recursos 

mediante a abertura de conta corrente junto ao público, Recibos de Depósitos Bancários – RDB e Certificados 

de Depósitos Bancários- CDB. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os Bancos de Desenvolvimento são instituições financeiras públicas não federais, constituídas sob a forma 

de sociedade anônima, com o objetivo de financiar investimento e promover o desenvolvimento de uma 

região. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

É vedada a contratação de terceiros para a realização da análise das operações e situações selecionadas por 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782475
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782471


meio dos procedimentos de monitoramento e seleção de situações que possam indicar suspeitas de lavagem 

de dinheiro e de financiamento do terrorismo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A moeda, unidade básica do sistema monetário, possui as funções de meio de troca, unidade de conta e 

reserva de valor. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Lei 9.613/98, julgue o item a seguir. 

As bolsas de valores por fazerem parte do mercado de capitais estão dispensadas de atender às requisições 

formuladas pelo Coaf. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781450
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781832
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781487


 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A remuneração dos depósitos de poupança é formada por duas parcelas: Taxa Referencial – TR e uma 

remuneração adicional dependente da taxa SELIC.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco Central pode emitir títulos públicos e também comprá-los diretamente do tesouro nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Conselho Nacional de Previdência Complementar é responsável pela fiscalização e supervisão das 

atividades das entidades fechadas de previdência complementar e pela execução das políticas para o regime 

de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782587
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782495


 

 

 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

A Circular 3.978/2020 elenca algumas pessoas consideradas politicamente expostas. A condição de pessoa 

exposta politicamente deve ser aplicada pelos cinco anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se 

enquadrar em determinada categoria. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A companhia de capital aberto é aquela em que os valores mobiliários de sua emissão não podem ser 

negociados em bolsa de valores. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782456
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781445
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781814


Para que uma instituição financeira seja caracterizada como banco múltiplo deve, no mínimo, possuir ao 

menos duas carteiras, sendo, obrigatoriamente, uma delas comercial ou de investimento. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os bancos de investimentos e bancos de desenvolvimento não recebem depósitos à vista. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A Dívida Fiscal Líquida é calculada pela diferença entre a Dívida Líquida do Setor Público e o ajustes 

patrimoniais. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782469
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782482
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782494


QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O cartão de crédito pode ser básico ou diferenciado. O cartão de crédito básico é aquele utilizado apenas 

para pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos credenciados e sua concessão é obrigatória pelas 

instituições financeiras. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Todas as instituições que compõem o sistema financeiro nacional devem aderir às normas de autorregulação 

bancária estejam ou não associadas à FEBRABAN. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A moeda, unidade básica do sistema monetário, possui as funções de meio de troca, unidade de conta e 

reserva de valor. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782578
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781326


 

 

 

QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e quatro Diretores, nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal com mandato de 4 anos permitida 

recondução sucessiva. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco Central é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na fiança, o fiador pode se valer do chamado benefício de ordem. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781831
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782439
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782417


(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Somente as instituições monetárias podem captar depósitos à vista. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tesouro Selic (LFT) é um título pré-fixado com rentabilidade determinada no momento da compra. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é uma infraestrutura do mercado financeiro brasileiro, 

administrada pelo Banco Central do Brasil (BCB), que se destina à custódia de títulos escriturais de emissão 

do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com esses títulos. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781595
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782573
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782523


(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a 

atualização cadastral é uma situação relacionada com a movimentação de contas de depósito e de contas de 

pagamento em moeda nacional que poderá dar ensejo aos procedimentos de monitoramento e seleção. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

É vedado às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil iniciar relação de negócios sem 

que os procedimentos de identificação e de qualificação do cliente estejam concluídos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782521
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781461
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781443


 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O fomento mercantil, chamado de factoring, é uma operação financeira pela qual uma empresa vende seus 

direitos creditórios a um terceiro. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Conselho de Política Monetária (COPOM) é responsável por implementar a política monetária e definir a 

meta da Taxa Selic. A taxa SELIC corresponde à taxa básica de juros da economia. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O conselho Nacional de Seguros Privados é um órgão normativo do sistema financeiro nacional responsável 

por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782478
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782424


 

 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No regime de câmbio fixo, a Autoridade Monetária se compromete a comprar e vender a moeda 

internacional de referência a um preço fixo anunciado, considerado como o valor do câmbio. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O BACEN realiza uma política monetária expansionista quando vende títulos ao setor privado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Remessa de lucros e dividendos ao exterior em valores incompatíveis com o valor investido é uma situação 

relacionada com operações de crédito contratadas no exterior e, caso ocorra, verifica-se indícios de suspeita 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782444
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781651
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781834


para fins dos procedimentos de monitoramento e seleção no combate a práticas ilícitas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A taxa de câmbio é livremente pactuada entre os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio ou 

entre estes e seus clientes, podendo as operações de câmbio ser contratadas para liquidação pronta ou 

futura. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Podem ser objeto de um grupo de consórcio bens ou conjunto de bens móveis, bens imóveis e serviços ou 

conjunto de serviços. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781464
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781688
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782612


QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Recebimento de doações, em contas de candidatos, de valores que desrespeitem as vedações, inclusive 

mediante uso de terceiros caracteriza uma situação relacionada a campanhas eleitorais sujeita aos 

procedimentos de monitoramento e seleção visando a prevenção de ilícitos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia em regime especial com personalidade jurídica e 

patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente e autonomia financeira e 

orçamentária. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Operação atípica que resulte em elevados ganhos para os agentes intermediários, em desproporção com a 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781466
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782425


natureza dos serviços efetivamente prestados caracteriza situação relacionada com operações de 

investimento no País que poderá dar ensejo aos procedimentos de monitoramento e seleção visando a 

prevenção de ilícitos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar procedimentos de 

monitoramento e seleção que permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de 

lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, o período para a execução desses procedimentos 

não pode exceder 90 dias. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 37 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A variação positiva das reservas internacionais e dos empréstimos ao setor privado acarretam diminuição da 

base monetária. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781463
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781448


 

 

 

QUESTÃO 38 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco do Brasil deve ser o depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de Direitos 

Especiais de Saque (DES). 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 39 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As necessidades de financiamento do setor público (NFSP) são calculadas pelo critério de caixa. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 40 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Lei 9.613/98, julgue o item a seguir. 

A fase da ocultação, última etapa do crime de lavagem de dinheiro, consiste no momento em que os ativos 

são incorporados formalmente ao sistema econômico. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781841
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782421
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782530


(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

 

VENDAS E NEGOCIAÇÃO 

QUESTÃO 41 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco do Brasil possui plano de sustentabilidade orientador de seus negócios, esse plano está alinhado 

aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e é conhecido como 

Agenda 30 BB. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 42 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os serviços possuem como característica variabilidade, uma vez que dependem de diversos fatores e se 

adaptam ao cliente. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781489
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780904
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780854


 

QUESTÃO 43 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O processo administrativo organizacional é formado pelas funções de planejar, organizar dirigir e controlar. 

A função organizar diz respeito a influenciar, motivar e orientar as pessoas no ambiente organizacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 44 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A gestão estratégica é um conceito mais amplo e abrangente do que o conceito de planejamento estratégico 

englobando as funções de planejamento, organização, direção e controle. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 45 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Dentre os objetivos da força de vendas está a prospecção de mercado e a fidelização do cliente. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780833
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781222


 

 

 

QUESTÃO 46 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O profissional de vendas deve estar motivado. São fatores que afetam positivamente na motivação dos 

vendedores: Remuneração variável justa, reconhecimento, avaliação de desempenho confusa e processos 

de trabalhos mal estruturados. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 47 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Além de ser uma ferramenta de vendas, o telemarketing atua sobre o relacionamento e a retenção de 

clientes. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 48 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No telemarketing ativo, a empresa recebe a ligação do cliente e tira dúvidas deste sobre um produto ou 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780869
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780861
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780777


serviço. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 49 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O profissional que trabalha com atendimento ao público deve usar uma linguagem sem gírias, ser educado 

e falar mais que ouvir para que possa passar a maior quantidade de informações ao cliente. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 50 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A informação é um dado ou palavra que não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780761
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780756
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781007


QUESTÃO 51 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A visão é a razão de ser da organização, representando o motivo pelo qual a organização foi criada. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 52 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A dimensão ontológica de formação do conhecimento organizacional determina que o conhecimento é 

criado pelos indivíduos e a organização não consegue criar conhecimento sem eles. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 53 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A criação de uma identidade corporativa forte e de uma boa imagem corporativa vai desde ações de 

comunicação institucional e até, por exemplo, criação de mecanismos para evidenciação de sua marca junto 

ao seu público. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781224
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781009


 

 

 

QUESTÃO 54 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Dentre os princípios da responsabilidade bancária, podemos destacar o princípio da transparência e 

prestação de contas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 55 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Planejamento estratégico situacional é um contraponto ao planejamento tradicional, possuindo 4 

momentos: Explicativo, normativo, estratégico, tático-operacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 56 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Sob a ótica das dimensões, a sustentabilidade organizacional na dimensão social, segundo indicadores do 

IBGE, está ligada à satisfação das necessidades humanas, a melhoria na qualidade de vida e a justiça social. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781260
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780932
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781230


(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 57 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A identidade corporativa diz respeito ao modo como a organização e seus produtos ou serviços são 

percebidos pelo público. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 58 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A estratégia de negociação denominada negociação distributiva é caracterizada por encontrar soluções em 

que todas as partes saiam ganhando, modelo ganha – ganha. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780898
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781257
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780811


QUESTÃO 59 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No contexto da qualidade do serviço, destaca-se o conceito de gap de serviço que consiste em comparar a 

expectativa do cliente no início com a sua percepção sobre certo serviço prestado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 60 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No processo de vendas, o vendedor representa a organização e deve ser proativo, saber ouvir o cliente e 

conhecer seu produto. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 61 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A segmentação de mercado com base no critério geográfico divide o mercado com base em variáveis 

demográficas, por exemplo, idade e renda. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780773
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780836


 

 

 

QUESTÃO 62 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O vendedor consultivo é aquele que ajuda o cliente a entender seus problemas, dúvidas e oportunidades. 

Na venda consultiva, o vendedor representa os papéis de estrategista, consultor de negócios e aliado de 

longo prazo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 63 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A negociação realizada de maneira satisfatória é aquela que uma parte consegue impor sua posição sobre a 

outra, desse modo chega-se ao acordo a qualquer custo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 64 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A aprendizagem formal é aquela que ocorre naturalmente, é baseada na experiência e caracteriza-se pela 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780847
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780862
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780821


prática não institucional de aprendizagem. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 65 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O conceito de espiral do conhecimento engloba os modos de conversão do conhecimento e consiste em um 

processo dinâmico e contínuo de criação do conhecimento organizacional. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 66 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O modelo behaviorista de aprendizagem enfoca tanto aspectos objetivos e comportamentais, quanto 

aspectos subjetivos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781031
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781016
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781029


QUESTÃO 67 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Plano de Sustentabilidade Agenda 30 BB destaca como um dos desafios relacionados aos negócios 

sustentáveis a promoção da diversidade e o combate a qualquer forma de discriminação no ambiente de 

trabalho. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 68 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os serviços possuem como característica a inseparabilidade, ou seja, são intangíveis e isso gera incertezas 

por parte do cliente. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 69 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na negociação integrativa, há uma quantidade variável de recursos e o foco é o relacionamento de longo 

prazo. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780936
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780852


 

 

 

QUESTÃO 70 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No planejamento estratégico, são definidos os objetivos que norteiam a organização, desse modo é um 

planejamento bastante detalhado e analítico. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIROS 

QUESTÃO 71 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das funções da moeda, julgue o seguinte item: 

A demanda por moeda é a demanda por valor monetário, exclusivamente, ou seja, há uma maior 

preocupação com o montante total. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000780813
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000781251
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782201


QUESTÃO 72 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O papel-moeda é dividido em 03 espécies: 

Papel-moeda emitido; 

Papel-moeda em circulação; 

Papel-moeda em poder do público. 

Considerando o exposto, julgue o item: 

O papel-moeda emitido é o total de moeda emitido pela Autoridade Monetária, que se encontra 

exclusivamente no caixa da Autoridade Monetária. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 73 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O papel-moeda é dividido em 03 espécies: 

Papel-moeda emitido; 

Papel-moeda em circulação; 

Papel-moeda em poder do público. 

Considerando o exposto, julgue o item: 

O papel-moeda em circulação é o total de moeda em circulação na economia, ou seja, quantidade de moeda 

emitida menos a quantidade de moeda no caixa da Autoridade Monetária. 

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782153


(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 74 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em abril de 2019, por meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central do Brasil deu início ao processo 

de implementação do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto. 

Com base nos conceitos sobre os bancos digitais, julgue o seguinte item: 

O Open Banking tem como objetivo aumentar a eficiência e a competição no Sistema Financeiro Nacional e 

abrir espaço para a atuação de novas empresas do setor. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 75 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca da função da moeda, julgue o item a seguir: 

Para que um ativo se proponha a ser considerado como moeda, é desejável que se cumpra alguns atributos, 

como: Ser difícil de falsificar, ter baixo custo de estocagem e ser transportável. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782154
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https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782217


 

QUESTÃO 76 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As reservas bancárias, em geral, correspondem às reservas voluntárias e compulsórias. 

Acerca desse tema, julgue o item em seguida: 

A reserva voluntária possui a função de compensar eventuais excessos de pagamentos em relação aos 

recebimentos dos bancos em determinado dia. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 77 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca da função da moeda, julgue o item a seguir: 

Moeda pode ser entendida como todo ativo que possa ser utilizado de forma imediata para realizar 

transações. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 78 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em abril de 2019, por meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central do Brasil deu início ao processo 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782178
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782206


de implementação do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto. 

Com base nos conceitos sobre os bancos digitais, julgue o seguinte item: 

O Open Banking parte do princípio de que os dados bancários pertencem às instituições financeiras e não 

aos clientes. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 79 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assim como qualquer companhia que desenvolve atividades comerciais, os bancos comerciais possuem 

direitos e obrigações, expressos em seu balancete nas contas do ativo e do passivo. 

Considerando as disposições acerca das Contas do Sistema Monetário, julgue o item seguinte: 

Através de suas atividades típicas, os bancos comerciais aplicam os seus ativos, dentre outros, em concessão 

de empréstimos e aplicação em títulos financeiros exclusivamente privados. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 80 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Variações na base monetária e nos meios de pagamento permitem compreender o tipo de política monetária 

praticada na economia. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786601
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782174


Diante do exposto e considerando os aspectos relacionados à função da moeda, julgue o item a seguir: 

Se a política for expansionista, a base monetária se eleva, assim como a oferta de moeda. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 81 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das Funções da Moeda, julgue o item seguinte: 

O sistema monetário é composto das Autoridades Monetárias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) 

e das Instituições Financeiras Bancárias. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 82 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, em especial, do bitcoin, julgue a 

seguinte afirmativa: 

O Bitcoin possui uma proposta de valorização da privacidade do usuário. Como se trata de uma moeda 

criptografada, somente a pessoa que faz o pagamento em bitcoins é capaz de identificar o destinatário. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782200
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782133


 

 

 

QUESTÃO 83 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca da função da moeda, julgue o item a seguir: 

A moeda escritural, representada pelos depósitos à vista nos Bancos Comerciais, é representada pelos 

números eletrônicos em conta bancária, os quais possuem tanta liquidez e aceitação quanto a moeda 

fiduciária, podendo ser considerada uma moeda. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 84 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca do Balancete da Autoridade Monetária, julgue o item em sequência: 

São características básicas do Banco Central, evidenciadas em seu balancete: Emissor de papel-moeda; 

Banqueiro do Tesouro Nacional; Banqueiro dos bancos comerciais; Depositário das reservas internacionais. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786695
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782216
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782192


QUESTÃO 85 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A implementação do Open Banking no Brasil está ocorrendo gradualmente, em quatro fases. 

Acerca da implementação do Open Banking no Brasil, julgue o item a seguir: 

A Fase 1 contemplou o compartilhamento de dados dos clientes. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 86 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das Startups, julgue o item a seguir: 

Como características das startups, temos que elas possuem um produto ou serviço facilmente escalável e 

atuam em um ambiente de incerteza, principalmente relacionado à inovação. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 87 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca do dinheiro na era digital, julgue o item seguinte: 

Com o estudo para o lançamento do Real Digital, o Banco Central alterou a sua visão sobre as criptomoedas 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786614
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786645


em geral, passando a considera-las ativos seguros. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 88 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca do Balancete da Autoridade Monetária, julgue o item em sequência: 

O Papel-Moeda emitido figura no polo Passivo do Balancete da Autoridade Monetária.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 89 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das Funções da Moeda, julgue o item seguinte: 

Podendo assumir formas distintas, a moeda se resume ao papel-moeda ou à moeda metálica, chamadas de 

moedas de curso forçado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786712
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782193
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782142


 

QUESTÃO 90 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das criptomoedas, em especial, dos bitcoins, julgue o item a seguir: 

O Bitcoin possui um estoque ilimitado de moedas. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 91 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando os conceitos relacionados aos bancos digitais, julgue o item a seguir: 

É comum que os bancos digitais sejam considerados fintechs. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 92 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Basicamente, podemos resumir as funções da moeda da forma que segue: 

- Meio de troca; 

- Unidade de conta; 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786700
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786590


- Reserva de valor. 

Com base nisso, julgue o item subsequente: 

Unidade de conta está associada com a possibilidade de a moeda render juros e efetivar transações dentro 

do ambiente intertemporal. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 93 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das Funções da Moeda, julgue o item seguinte: 

A conversão de títulos financeiros em ativos é imediata, evidenciando maior liquidez que o papel moeda, 

além de incorrer em custos de transação menores. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 94 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considere o seguinte gráfico: 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782139
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782144


 

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, em especial, do bitcoin, julgue a 

seguinte afirmativa: 

Esse gráfico representa a dificuldade de mineração do Bitcoin ao longo dos anos. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 95 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das Startups, julgue o item a seguir: 

Uma das características das startups é que elas são empresas consolidadas e experientes no ramo de 

trabalho adotado. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786673
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786643


QUESTÃO 96 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em abril de 2019, por meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central do Brasil deu início ao processo 

de implementação do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto. 

Com base nos conceitos sobre os bancos digitais, julgue o seguinte item: 

A implementação do Open Banking no Brasil está ocorrendo gradualmente, em duas fases, onde a primeira 

iniciará no segundo semestre de 2021. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 97 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando por base os conhecimentos sobre as moedas digitais, julgue o seguinte item: 

Como vantagem, temos que uma moeda digital permite ao seu possuidor uma maior privacidade do que 

uma moeda em papel. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 98 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, em especial, do bitcoin, julgue a 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786612
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000782222


seguinte afirmativa: 

Além de uma moeda digital, o bitcoin é também uma rede de transações baseada na tecnologia chamada 

blockchain. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 99 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das Startups, julgue o item a seguir: 

O modelo de negócio B2B2C quer dizer “business to business to consumer”, e indica que o cliente da empresa 

é, exclusivamente, outra empresa. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 100 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, julgue a seguinte afirmativa: 

De maneira geral, podemos conceituar as criptomoedas como moedas digitais que utilizam criptografia em 

seus registros. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786676
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786651


 

  Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000786664
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SOLUÇÕES DAS QUESTÕES - CONHECIMENTOS BANCÁRIOS 

QUESTÃO 1  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento, denominadas de financeiras, captam recursos 

mediante a abertura de conta corrente junto ao público, Recibos de Depósitos Bancários – RDB e Certificados 

de Depósitos Bancários- CDB. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

As sociedades de crédito, financiamento e investimento, também conhecidas por financeiras, possuem como 

objetivo básico a realização de financiamento para a aquisição de bens, serviços e capital de giro. 

São supervisionadas pelo Banco Central. A captação de recursos se dá por meio de CDB, RDB, aceite e 

colocação de Letras de Câmbio, depósitos Interfinanceiros, operações de cessão de créditos e Depósitos a 

Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Créditos – DPGE, no entanto não podem se valer da 

abertura de conta corrente. 

 

QUESTÃO 2  

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os Bancos de Desenvolvimento são instituições financeiras públicas não federais, constituídas sob a forma 

de sociedade anônima, com o objetivo de financiar investimento e promover o desenvolvimento de uma 

região. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



CERTO. 

A principal característica que diferencia um banco de desenvolvimento de um banco de investimento é que 

aquele, conforme bem descreve a questão, possuem caráter regional e são controlados pelos governos do 

estado que fazem parte e sua atuação se limita a esta região. Os bancos de desenvolvimento impulsionam o 

desenvolvimento econômico e social do País/Região/Estado, fortalecem o setor empresarial e atenuam os 

desequilíbrios regionais, criando novos polos de produção. 

 

QUESTÃO 3 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

É vedada a contratação de terceiros para a realização da análise das operações e situações selecionadas por 

meio dos procedimentos de monitoramento e seleção de situações que possam indicar suspeitas de lavagem 

de dinheiro e de financiamento do terrorismo. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Segundo dispõe a Circular 3.978/2020: 

Art. 43. As instituições referidas no art. 1º devem implementar procedimentos de análise das operações e 

situações selecionadas por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o art. 39, 

com o objetivo de caracterizá-las ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do 

terrorismo. 

Art. 44. É vedada: 

I - A contratação de terceiros para a realização da análise referida no art. 43; e 

II - A realização da análise referida no art. 43 no exterior. 

Parágrafo único. A vedação mencionada no caput não inclui a contratação de terceiros para a prestação de 

serviços auxiliares à análise referida no art. 43. 



 

QUESTÃO 4 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A moeda, unidade básica do sistema monetário, possui as funções de meio de troca, unidade de conta e 

reserva de valor. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

O sistema monetário é formado por um conjunto de regras e instituições que objetivam conceder maior 

eficiência nas operações econômicas, possibilitando o controle da política monetária. A moeda pode ser 

conceituada como toda forma de ativos financeiros utilizados como meio de troca nas transações 

econômicas. Na própria definição já podemos perceber a função de meio de troca. A moeda também possui 

a função de unidade de conta, que é a quantificação de bens e serviços tomando como base o valor de 

unidades da moeda de referência. Por fim, a função reserva de valor relaciona-se à possibilidade de a moeda 

render juros e efetivar transações. 

 

QUESTÃO 5 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Lei 9.613/98, julgue o item a seguir. 

As bolsas de valores por fazerem parte do mercado de capitais estão dispensadas de atender às requisições 

formuladas pelo Coaf. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



ERRADO. 

A Lei 9.613/98 prevê expressamente que as bolsas de valores devem atender às requisições do COAF. 

Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º: 

(...) 

V - Deverão atender às requisições formuladas pelo Coaf na periodicidade, forma e condições por ele 

estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas.   

Art. 9º Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações: 

I – As bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação do mercado de 

balcão organizado. 

 

QUESTÃO 6 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A remuneração dos depósitos de poupança é formada por duas parcelas: Taxa Referencial – TR e uma 

remuneração adicional dependente da taxa SELIC. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Atualmente, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas: 

I - a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial - TR, e 

II - a remuneração adicional, correspondente a: 

a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou 

b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. 

 



QUESTÃO 7 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco Central pode emitir títulos públicos e também comprá-los diretamente do tesouro nacional. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Os títulos públicos não podem ser adquiridos diretamente pelo Banco Central (isto é vedado pela 

Constituição Federal de 1.988), mas o Bacen pode adquiri-los indiretamente, isto é, negociando-os com a 

iniciativa privada. O Bacen pode, por exemplo, desejar comprar títulos que estão com o setor privado. 

Nesta operação, o Bacen termina com o título e o setor privado com dinheiro. 

A Lei de responsabilidade fiscal também determina que o BACEN não pode mais emitir títulos públicos. 

Segundo dispõe a Lei complementar 101/2000: 

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação 

desta Lei Complementar. 

 

QUESTÃO 8 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Conselho Nacional de Previdência Complementar é responsável pela fiscalização e supervisão das 

atividades das entidades fechadas de previdência complementar e pela execução das políticas para o regime 

de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



ERRADO. 

O Conselho Nacional de Previdência Complementar é um órgão regulador e não de execução, fiscalização. 

Essa competência fiscalizatória pertence à Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC). A Previc é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e 

patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Economia, com sede e foro no Distrito Federal e atuação em 

todo o território nacional. 

 

QUESTÃO 9 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

A Circular 3.978/2020 elenca algumas pessoas consideradas politicamente expostas. A condição de pessoa 

exposta politicamente deve ser aplicada pelos cinco anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se 

enquadrar em determinada categoria. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham 

desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, 

cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras 

pessoas de seu relacionamento próximo. 

São considerados familiares: os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a 

companheira, o enteado e a enteada. 

O artigo 27 § 5º da Circular 3.978/2020 dispõe que a condição de pessoa exposta politicamente deve ser 

aplicada pelos cinco anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se enquadrar nas categorias previstas 

nos §§ 1º, 2º, e 3º. 

Importante fazer a leitura do artigo 27 que traz um rol de agentes que são enquadrados como pessoas 

politicamente expostas. 



 

QUESTÃO 10 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A companhia de capital aberto é aquela em que os valores mobiliários de sua emissão não podem ser 

negociados em bolsa de valores. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo dispõe a lei 6.404/76: 

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios 

ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 

Art. 4° Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua 

emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.  

§ 1° Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários 

podem ser negociados no mercado de valores mobiliários.  

§ 2° Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na 

Comissão de Valores Mobiliários. 

As companhias abertas são aquelas que seus valores mobiliários são admitidos à negociação em bolsa ou 

balcão. Já as companhias de capital fechado não podem negociar valores mobiliários em bolsa ou balcão. 

 

QUESTÃO 11 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Para que uma instituição financeira seja caracterizada como banco múltiplo deve, no mínimo, possuir ao 

menos duas carteiras, sendo, obrigatoriamente, uma delas comercial ou de investimento. 

( X ) CERTO 



(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Um banco múltiplo opera com diversas carteiras como comercial, investimento, de crédito imobiliário, de 

crédito, financiamento e investimento e de arrendamento mercantil. De fato, para configurar um banco 

múltiplo é necessário possuir ao menos duas carteiras, sendo, obrigatoriamente, uma delas comercial ou de 

investimento. 

 

QUESTÃO 12 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os bancos de investimentos e bancos de desenvolvimento não recebem depósitos à vista. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO.  

As instituições bancárias ou monetárias podem captar depósitos à vista, são elas os Bancos Comerciais, os 

Bancos Cooperativos, as Cooperativas de Crédito, a Caixa Econômica Federal e o Banco Múltiplo com carteira 

Comercial. Banco de investimento e banco de desenvolvimento são instituições financeiras não bancárias. 

 

QUESTÃO 13 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A Dívida Fiscal Líquida é calculada pela diferença entre a Dívida Líquida do Setor Público e o ajustes 

patrimoniais. 

( X ) CERTO 



(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

As necessidades de financiamento do setor público (NFSP) correspondem à variação do endividamento do 

setor público não financeiro junto ao setor financeiro e setor privado, doméstico ou do resto do mundo. 

Nesse sentido, a Dívida Fiscal Líquida (DFL) é calcula da seguinte maneira: 

DFL = DLSP – Ajustes Patrimoniais 

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) corresponde a dívida interna e externa do setor público junto ao 

setor privado, incluindo a base monetária e excluindo os créditos do setor público, tais como as reservas 

internacionais administradas pelo Banco Central, receitas de privatização e outros créditos detidos juntos 

ao setor privado. 

Os ajustes patrimoniais correspondem aos passivos do governo contraídos no passado, porém reconhecidos 

apenas no presente, além dos resultados das privatizações e outros ativos não recorrentes. 

 

QUESTÃO 14 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O cartão de crédito pode ser básico ou diferenciado. O cartão de crédito básico é aquele utilizado apenas 

para pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos credenciados e sua concessão é obrigatória pelas 

instituições financeiras. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

O cartão de crédito básico é aquele utilizado apenas para pagamentos de bens e serviços em 

estabelecimentos credenciados. 



Já o diferenciado, além de permitir o pagamento de bens e serviços, oferece benefícios adicionais, como 

programas de milhagem, seguro de viagem, desconto na compra de bens e serviços e atendimento 

personalizado no exterior, entre outros. 

As instituições financeiras não são obrigadas a conceder um cartão de crédito a quem o solicitar. Cada uma 

pode estabelecer critérios próprios em decorrência de sua política de crédito. 

Leia mais em: https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/cartaodecredito 

 

QUESTÃO 15 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Todas as instituições que compõem o sistema financeiro nacional devem aderir às normas de autorregulação 

bancária estejam ou não associadas à FEBRABAN. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

É necessário que a instituição financeira seja associada à FEBRABAN para poder integrar o sistema de 

autorregulação bancária. Todas as instituições financeiras associadas à FEBRABAN participam como 

Signatárias da Autorregulação e se submetem ao Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. São as 

chamadas Signatárias “nível I”. 

As instituições podem ainda, de forma voluntária, aderir a um ou mais eixos normativos da Autorregulação. 

São consideradas “nível II” as Instituições Financeiras Signatárias que aderirem voluntariamente a pelo 

menos um dos eixos normativos abaixo descritos e “nível III” aquelas que aderirem a todos os eixos 

normativos. 

Segundo dispõe o código de ética e de autorregulação bancária: 

Art. 75. Os eixos normativos de adesão voluntária são: 

I – Relacionamento com o consumidor: normativos que consolidam diretrizes e procedimentos para as boas 

práticas das instituições financeiras com seus consumidores; 



II – Combate ao financiamento ao terrorismo e prevenção à lavagem de dinheiro: normativos que consolidam 

diretrizes e melhores práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo; 

III – responsabilidade socioambiental: normativos que consolidam diretrizes e procedimentos fundamentais 

para as práticas socioambientais das Signatárias nos negócios e na relação com as partes interessadas. 

 

QUESTÃO 16 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A moeda, unidade básica do sistema monetário, possui as funções de meio de troca, unidade de conta e 

reserva de valor. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão trouxe o conceito de política monetária. A política fiscal relaciona-se às contas 

públicas/arrecadação com objetivo de obter receitas necessárias aos gastos do governo. 

A política monetária é um conjunto de medidas adotadas pelo governo visando adequar os meios de 

pagamento existentes às necessidades econômicas do país, e também modificar a taxa de juros. 

 

QUESTÃO 17 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e quatro Diretores, nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal com mandato de 4 anos permitida 

recondução sucessiva. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A CVM é uma autarquia em regime especial, desse modo possui algumas características peculiares. A 

composição da CVM descrita pela questão está correta, no entanto o mandato dos membros integrantes da 

CVM é de 5 anos. Além disso, é vedada a recondução, devendo ser renovado a cada ano um quinto dos 

membros do Colegiado. Vejamos a disciplina legal conforme a lei 6.385/76: 

Art. 6º A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e quatro Diretores, 

nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de 

ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.  

§1º O mandato dos dirigentes da Comissão será de cinco anos, vedada a recondução, devendo ser 

renovado a cada ano um quinto dos membros do Colegiado. 

 

QUESTÃO 18 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco Central é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

O Banco Central faz cumprir as determinações e segue as diretrizes estabelecidas pelo CMN. O conselho 

monetário nacional (CMN) é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. 

 

QUESTÃO 19 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na fiança, o fiador pode se valer do chamado benefício de ordem. 



( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Uma diferença entre o aval e a fiança é com relação ao chamado benefício de ordem. No aval, o credor pode 

executar o cumprimento do seu direito tanto do avalista quanto do avalizado sem precisar fazer isto 

primeiramente de um e depois de outro. Ou seja, o inadimplemento do contrato de crédito enseja o direito 

de cobrança ao mesmo tempo de ambos. O avalista não pode solicitar que a cobrança seja feita 

primeiramente ao avalizado e depois a ele. 

Na fiança é diferente. O fiador pode indicar bens e direitos do afiançado (devedor), desde que situados no 

mesmo Município, livres, desembaraçados e suficientes à solução da dívida, e, com isto, liberar-se da 

obrigação assumida. 

Na prática, os contratos de fiança contêm cláusula em que o fiador abre mão do benefício de ordem, de 

modo que fiança e aval não se diferenciam neste sentido. Isto é, ao aceitar a condição de fiador, abrem mão 

da possibilidade em indicar bens e direitos do afiançado. 

 

QUESTÃO 20 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Somente as instituições monetárias podem captar depósitos à vista. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

O mercado bancário é composto por instituições financeiras que captam depósitos à vista e, portanto, 

multiplicam a moeda em circulação na economia. São elas: bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira 

comercial, caixas econômicas, cooperativas de crédito e bancos cooperativos 



Bancos de desenvolvimento, bancos de investimentos, por exemplo, não podem captar depósitos à vista, 

pois são instituições não bancárias ou não monetárias. Apenas instituições monetárias podem captar 

depósitos à vista, como os bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, caixas econômicas, 

etc. 

Depósito à vista (conta corrente) é utilizado pelos bancos para a criação de moeda. 

 

QUESTÃO 21 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tesouro Selic (LFT) é um título pré-fixado com rentabilidade determinada no momento da compra. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A LFT é um título pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação da taxa SELIC, a taxa de juros básica da 

economia. Sua remuneração é dada pela variação da taxa SELIC diária registrada entre a data de liquidação 

da compra e a data de vencimento do título, acrescida, se houver, de ágio ou deságio no momento da 

compra. 

A LFT possui fluxo de pagamento relativamente simples, ou seja, o investidor faz a compra e recebe o 

rendimento apenas uma vez, na data de vencimento do título, junto com o valor do principal. 

 

QUESTÃO 22 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é uma infraestrutura do mercado financeiro brasileiro, 

administrada pelo Banco Central do Brasil (BCB), que se destina à custódia de títulos escriturais de emissão 

do Tesouro Nacional, bem como ao registro e à liquidação de operações com esses títulos. 

( X ) CERTO 



(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A dívida pública consiste no estoque total de recursos de terceiros utilizados para financiar o déficit público. 

A dívida pública é representada usualmente por parcela do Produto Interno Bruto (PIB). Relação Dívida/PIB. 

Quanto maior o superávit primário, provavelmente menor será a relação Dívida/PIB. A variação do PIB 

também provoca alterações na relação Dívida/PIB, por exemplo, na ocorrência de crescimento econômico 

com dívida constante de um ano para o outro, o valor do PIB irá aumentar, sendo que o valor da dívida será 

mantido constante, evidentemente, a relação Dívida/PIB será reduzida. 

 

QUESTÃO 23 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a 

atualização cadastral é uma situação relacionada com a movimentação de contas de depósito e de contas de 

pagamento em moeda nacional que poderá dar ensejo aos procedimentos de monitoramento e seleção. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Bastante atenção nesse ponto. A situação mencionada está relacionada à identificação e qualificação de 

clientes e não com a movimentação de contas de depósito e de contas de pagamento em moeda nacional. 

Segundo dispõe a Circular 4.001/2020: 

Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para 

fins dos procedimentos de monitoramento e seleção previstos na Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020: 



III - situações relacionadas com a identificação e qualificação de clientes: 

a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a 

atualização cadastral; 

b) oferecimento de informação falsa; 

c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; 

d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer 

outro tipo de mandato. 

(..) 

Há ainda outras alíneas no referido inciso, porém como o rol é grande preferi não trazer todas na questão. 

 

QUESTÃO 24 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

É vedado às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil iniciar relação de negócios sem 

que os procedimentos de identificação e de qualificação do cliente estejam concluídos. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Essa é a literalidade do artigo 23 da Circular 3.978/2020. Trarei também a exceção para caso seja questionado 

pela banca. Vejamos o que determina a circular 3.978/2020: 

Art. 23. É vedado às instituições referidas no art. 1º (instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN) iniciar 

relação de negócios sem que os procedimentos de identificação e de qualificação do cliente estejam 

concluídos. 

Parágrafo único. Admite-se, por um período máximo de trinta dias, o início da relação de negócios em caso 



de insuficiência de informações relativas à qualificação do cliente, desde que não haja prejuízo aos 

procedimentos de monitoramento e seleção de que trata o art. 39. 

 

QUESTÃO 25 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O fomento mercantil, chamado de factoring, é uma operação financeira pela qual uma empresa vende seus 

direitos creditórios a um terceiro. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Factoring, também conhecido como fomento mercantil, é uma operação financeira pela qual uma empresa 

vende seus direitos creditórios, que seriam pagos a prazo através de títulos a um terceiro, que compra estes 

à vista, mas com um desconto. O terceiro é a própria sociedade mercantil e adquire estes direitos pagando-

os à vista à empresa, mas com um desconto – que é justamente a remuneração do factoring. 

 

QUESTÃO 26 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Conselho de Política Monetária (COPOM) é responsável por implementar a política monetária e definir a 

meta da Taxa Selic. A taxa SELIC corresponde à taxa básica de juros da economia. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 



A questão trouxe de maneira correta os objetivos do COPOM. O Brasil, a alguns anos, adota o modelo de 

“metas de inflação”. A SELIC-Meta é definida pelo COPOM. O COPOM é composto pelo Presidente mais os 

Diretores do Banco Central do Brasil e suas reuniões ordinárias são realizadas aproximadamente a cada 45 

dias, perfazendo, assim, 8 reuniões ordinárias por ano. Nas reuniões do COPOM é definida a meta da taxa 

SELIC. 

 

QUESTÃO 27 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O conselho Nacional de Seguros Privados é um órgão normativo do sistema financeiro nacional responsável 

por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Dentre os órgãos normativos que compõem o sistema financeiro nacional, o conselho nacional de seguros 

privados trata do setor de seguros privados e dentre outras funções é responsável por fixar as diretrizes e 

normas da política de seguros privados, fixar as características gerais dos contratos de seguros, regular a 

constituição, organização, funcionamento daqueles que lidam com seguros privados, etc. É interessante 

fazer uma associação entre CMN e CNSP, uma vez que os dois são órgãos normativos, porém cada um com 

seu âmbito de atuação. 

 

QUESTÃO 28 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No regime de câmbio fixo, a Autoridade Monetária se compromete a comprar e vender a moeda 

internacional de referência a um preço fixo anunciado, considerado como o valor do câmbio. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

O mercado de câmbio é o mercado em que ocorre a negociação de moedas estrangeiras entre as instituições 

ou pessoas interessadas em movimentar essas moedas. Existem alguns tipos de política cambial que podem 

ser utilizados por países, dentre esses, temos o chamado regime de câmbio fixo. 

No regime de câmbio fixo, a Autoridade Monetária se compromete a comprar e vender a moeda 

internacional de referência a um preço fixo anunciado, considerado como o valor do câmbio. No regime de 

câmbio fixo, independentemente dos saldos apurados no Balanço de Pagamentos, a Autoridade Monetária 

realiza esta operação ao mesmo preço, trocando sempre a moeda nacional por internacional na mesma 

relação. 

 

QUESTÃO 29 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O BACEN realiza uma política monetária expansionista quando vende títulos ao setor privado. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

O Banco Central do Brasil controla a inflação por meio da política monetária. O Banco Central detém o 

monopólio das emissões de papel-moeda e moeda metálica. Quando o Banco Central realiza uma política 

monetária expansionista, ou seja, aumenta a quantidade de moeda na economia, ele compra títulos do setor 

privado. Do contrário, caso queira praticar política monetária contracionista, vende títulos ao setor privado. 

Este tipo de operação é chamado de operação de mercado aberto (open market). 

 

QUESTÃO 30 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Remessa de lucros e dividendos ao exterior em valores incompatíveis com o valor investido é uma situação 

relacionada com operações de crédito contratadas no exterior e, caso ocorra, verifica-se indícios de suspeita 

para fins dos procedimentos de monitoramento e seleção no combate a práticas ilícitas. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A situação trazida pela questão diz respeito a uma situação relacionada com operações de investimento 

externo e não com operações de crédito contratado no exterior. Ao ler a Circular tente relacionar os termos, 

o intuito da questão é treinar e aprimorar o conhecimento. Vejamos o teor da Circular 4.001/2020: 

Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para 

fins dos procedimentos de monitoramento e seleção previstos na Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020: 

XII - situações relacionadas com operações de investimento externo: 

(...) 

c) remessas de lucros e dividendos ao exterior em valores incompatíveis com o valor investido. 

 

QUESTÃO 31 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A taxa de câmbio é livremente pactuada entre os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio ou 

entre estes e seus clientes, podendo as operações de câmbio ser contratadas para liquidação pronta ou 

futura. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A taxa de câmbio é livremente pactuada entre os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio ou 

entre estes e seus clientes, podendo as operações de câmbio ser contratadas para liquidação pronta ou 

futura e, no caso de operações interbancárias, a termo, observado que: 

I - nas operações para liquidação pronta ou futura, a taxa de câmbio deve refletir exclusivamente o preço da 

moeda negociada para a data da contratação da operação de câmbio, sendo facultada a pactuação de 

prêmio ou bonificação nas operações para liquidação futura; 

II - nas operações para liquidação a termo, a taxa de câmbio é livremente pactuada entre as partes e deve 

espelhar o preço negociado da moeda estrangeira para a data da liquidação da operação de câmbio. 

 

QUESTÃO 32 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Podem ser objeto de um grupo de consórcio bens ou conjunto de bens móveis, bens imóveis e serviços ou 

conjunto de serviços. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A questão traz corretamente o que pode ser objeto de um consórcio.  

Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas 

previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a 

seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. 

A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado 

à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade 

anônima. 

O Banco Central (BC) é responsável pela normatização, autorização, supervisão e controle das atividades do 



sistema de consórcios, com foco na eficiência e solidez das administradoras e cumprimento da 

regulamentação específica. 

As questões inerentes às relações de consumo entre clientes e usuários das instituições financeiras e das 

administradoras de consórcio estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, cabendo aos órgãos 

integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) fazer a mediação dessas questões. As 

administradoras de consórcio devem remeter periodicamente ao BC informações contábeis e não-contábeis 

sobre as operações de consórcio. 

Leia mais em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/administradoraconsorcio 

 

QUESTÃO 33 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Recebimento de doações, em contas de candidatos, de valores que desrespeitem as vedações, inclusive 

mediante uso de terceiros caracteriza uma situação relacionada a campanhas eleitorais sujeita aos 

procedimentos de monitoramento e seleção visando a prevenção de ilícitos. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Vejamos o teor da Circular 4.001/2020: 

Situações relacionadas a campanhas eleitorais: 

a) Recebimento de doações, em contas (eleitorais ou não) de candidatos, contas de estreito colaborador 

dessas pessoas ou em contas de partidos políticos, de valores que desrespeitem as vedações ou extrapolem 

os limites definidos na legislação em vigor; 

b) uso incompatível com as exigências regulatórias do fundo de caixa do partido eleitoral; 

c) recebimento de doações, em contas de candidatos, de valores que desrespeitem as vedações ou extrapolem 

os limites definidos na legislação em vigor, inclusive mediante uso de terceiros e/ou de contas de terceiros; 



d) transferências, a partir das contas de candidatos, para pessoas naturais ou jurídicas cuja atividade não 

guarde aparente relação com contas de campanha; 

 

QUESTÃO 34 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia em regime especial com personalidade jurídica e 

patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente e autonomia financeira e 

orçamentária. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Disposição expressa da lei 6.385/76 que cria a CVM, vejamos: 

Art. 5º É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao 

Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade 

administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus 

dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. 

A CVM é voltada ao desenvolvimento do mercado de títulos e valores mobiliários, buscando dentre outros 

objetivos assegurar o regular funcionamento da bolsa de valores. Vale destacar também a vinculação da 

CVM ao atual ministério da economia. 

 

QUESTÃO 35 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 4.001/2020, julgue o item a seguir. 

Operação atípica que resulte em elevados ganhos para os agentes intermediários, em desproporção com a 

natureza dos serviços efetivamente prestados caracteriza situação relacionada com operações de 

investimento no País que poderá dar ensejo aos procedimentos de monitoramento e seleção visando a 



prevenção de ilícitos. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Segundo dispõe a Circular 4.001/2020: 

Art. 1º As operações ou as situações descritas a seguir exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para 

fins dos procedimentos de monitoramento e seleção previstos na Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020: 

V - Situações relacionadas com operações de investimento no País: 

a) operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de ativos financeiros a preços incompatíveis 

com os praticados no mercado ou quando realizadas por pessoa natural ou jurídica cuja atividade declarada 

e perfil não se coadunem ao tipo de negociação realizada; 

b) operações atípicas que resultem em elevados ganhos para os agentes intermediários, em desproporção 

com a natureza dos serviços efetivamente prestados; 

c) investimentos significativos em produtos de baixa rentabilidade e liquidez; 

d) investimentos significativos não proporcionais à capacidade financeira do cliente, ou cuja origem não seja 

claramente conhecida; 

e) resgates de investimentos no curtíssimo prazo, independentemente do resultado auferido. 

 

QUESTÃO 36 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Circular 3.978/2020, julgue o item a seguir. 

As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem implementar procedimentos de 

monitoramento e seleção que permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de 

lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, o período para a execução desses procedimentos 

não pode exceder 90 dias. 



(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

O erro da questão está no prazo. Prazo correto é 45 dias. Segundo dispõe a Circular 3.978/2020: 

Art. 39. As instituições referidas no art. 1º devem implementar procedimentos de monitoramento e seleção 

que permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de 

financiamento do terrorismo, especialmente: (...) 

Parágrafo único. O período para a execução dos procedimentos de monitoramento e de seleção das 

operações e situações suspeitas não pode exceder o prazo de quarenta e cinco dias, contados a partir da data 

de ocorrência da operação ou da situação. 

 

QUESTÃO 37 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A variação positiva das reservas internacionais e dos empréstimos ao setor privado acarretam diminuição da 

base monetária. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A variação na base monetária é consequência de variações no ativo do balancete do Banco Central ou em 

seu passivo não monetário. Variações positivas no ativo do balancete acarretam aumento da base monetária. 

Variações negativas, em redução da base monetária. 

Bastante atenção com o lado do passivo. Variações positivas do passivo não monetário resultam em redução 

na base monetária. Já uma redução no passivo não monetário provoca aumento da base monetária. 



 

QUESTÃO 38 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco do Brasil deve ser o depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de Direitos 

Especiais de Saque (DES). 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo dispõe a Lei 4.595/64, essa função é do Banco Central do Brasil (BACEN). 

Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: 

(...) 

VIII - Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de Direitos Especiais de Saque e fazer 

com estas últimas todas e quaisquer operações previstas no Convênio Constitutivo do Fundo Monetário 

Internacional. 

 

QUESTÃO 39 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As necessidades de financiamento do setor público (NFSP) são calculadas pelo critério de caixa. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 



As necessidades de financiamento do setor público (NFSP) correspondem à variação do endividamento do 

setor público não financeiro junto ao setor financeiro e setor privado, doméstico ou do resto do mundo. 

Assim como aponta a questão, as necessidades de financiamento do setor público são calculadas pelo critério 

de caixa, ou seja, considera as despesas e receitas efetivamente pagas e recebidas no período em questão, 

salvo as despesas com juros, que são calculadas pelo regime de competência, enfatizando o exercício em 

que o fato gerador da despesa foi realizado. 

As NFSP são também calculadas sob 3 óticas: nominal, operacional e primária 

 

QUESTÃO 40 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando o disposto na Lei 9.613/98, julgue o item a seguir. 

A fase da ocultação, última etapa do crime de lavagem de dinheiro, consiste no momento em que os ativos 

são incorporados formalmente ao sistema econômico. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A ocultação é a segunda fase do crime de lavagem de dinheiro, além disso a questão trouxe a definição da 

fase de integração, portanto duplamente errada a assertiva. Fases ou etapas da lavagem de dinheiro são: 

Colocação: Inserção dos recursos no sistema econômico. A colocação pode se dar por meio de depósitos, 

compras feitas em espécie, etc. 

Ocultação: Consiste em “mascarar” o vínculo existente entre o agente e o bem precedente de sua atuação, 

dificultando o rastreamento dos recursos ilícitos. 

Integração: Os recursos são incorporados formalmente ao sistema financeiro por meio de investimentos, 

aquisição de bens, etc. 

 



VENDAS E NEGOCIAÇÃO 

 

QUESTÃO 41 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Banco do Brasil possui plano de sustentabilidade orientador de seus negócios, esse plano está alinhado 

aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e é conhecido como 

Agenda 30 BB. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

O plano de sustentabilidade do Banco do Brasil é chamado de Agenda 30 BB. O Agenda 30 BB é revisado a 

cada 02 anos e tem como objetivo promover melhorias nos negócios e processo do Banco do Brasil. 

Esse plano possui 5 pilares, que são os mesmos que sustentam a Agenda 2030 Global para o 

Desenvolvimento Sustentável (ONU): Prosperidade, Parceria, Pessoas, Planeta e Paz. 

 

QUESTÃO 42 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os serviços possuem como característica variabilidade, uma vez que dependem de diversos fatores e se 

adaptam ao cliente. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



CERTO. 

Segundo Kotler, Serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode 

oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode ou não estar 

ligada a um produto concreto. 

Os serviços possuem algumas características que os diferenciam dos produtos. As características básicas dos 

serviços são: intangibilidade (imaterialidade), inseparabilidade, variabilidade (heterogeneidade) e 

perecibilidade. 

A característica da variabilidade ou heterogeneidade estabelece que os serviços dependem de diversos 

fatores, por exemplo, quem, onde e quando foram produzidos. Se adaptam ao cliente, cada atendimento é 

único, porém isso dificulta a padronização e manutenção de níveis de qualidade. 

 

QUESTÃO 43 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O processo administrativo organizacional é formado pelas funções de planejar, organizar dirigir e controlar. 

A função organizar diz respeito a influenciar, motivar e orientar as pessoas no ambiente organizacional. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Segundo Chiavenato, o processo administrativo é composto pelas seguintes funções administrativas: 

Planejamento, Organização, Direção e Controle. 

A questão começou bem, no entanto, na parte final descreve a função direção (e não a função organização). 

A função direção está relacionada à liderança, coordenação, comunicação e motivação. Diz respeito a usar a 

influência para orientar e motivar pessoas. Dirigir significa dirigir pessoas. 

A função administrativa da organização, por outro lado, está relacionada à divisão do trabalho, atribuição de 

responsabilidades. É o processo de estabelecer os meios e os recursos necessários para se alcançar o objetivo 

proposto no planejamento. 



O planejamento consiste em definir os objetivos, identificar as oportunidades, ameaças, fraquezas e forças. 

Por fim, a função controle consiste em monitorar as atividades e fazer as correções necessárias, a fim de 

manter a organização no caminho certo para o alcance dos objetivos. 

 

QUESTÃO 44 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A gestão estratégica é um conceito mais amplo e abrangente do que o conceito de planejamento estratégico 

englobando as funções de planejamento, organização, direção e controle. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Por ser mais ampla e abrangente, a gestão estratégica envolve uma visão sistêmica da organização e 

compreende a soma de todas as funções organizacionais (planejamento, organização, direção e controle) a 

nível estratégico. 

Segundo Tavares, “o planejamento estratégico corresponde ao processo de formulação e implementação de 

estratégias para aproveitar as oportunidades e neutralizar as ameaças ambientais. A gestão estratégica 

abrange o processo de formulação e implementação de estratégias e a concepção e adoção de um modelo 

organizacional adequado à implementação das estratégias delineadas”. 

 

QUESTÃO 45 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Dentre os objetivos da força de vendas está a prospecção de mercado e a fidelização do cliente. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 



SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A força de vendas é o conjunto de pessoas que têm como principal objetivo vender ou fazer vender produtos 

e serviços da organização. É importante maximizar a atuação de cada vendedor, tendo em vista que 

remunerar uma equipe de vendas é caro.  

De acordo com Gobe, a definição dos objetivos da força de vendas está relacionada a:  

• Prospecção do mercado: busca e identificação de mercados potenciais para detectar indicadores 

precisos que serão a base do planejamento comercial.  

• Definição do alvo: alocar prioritariamente as ações entre clientes atuais ou desenvolvimento dos 

potenciais. 

• Comunicação com o mercado: enfatizar as informações certas e necessárias sobre o produto ou 

serviço para a tomada de decisão de compra do cliente. 

• Venda propriamente dita: desenvolvimento das técnicas de abordagem, apresentação, resposta às 

objeções, fechamento da negociação e atendimento no pós-venda.  

• Coleta de informações: busca de dados que poderão ser representativos nos futuros planejamentos 

da empresa. 

• Serviço: independentemente da realização, ou não, da venda. Fidelização do cliente: pois a área de 

vendas é a que está mais próxima do cliente e de suas necessidades. 

 

QUESTÃO 46 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O profissional de vendas deve estar motivado. São fatores que afetam positivamente na motivação dos 

vendedores: Remuneração variável justa, reconhecimento, avaliação de desempenho confusa e processos 

de trabalhos mal estruturados. 

(   ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 



SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

É de extrema importância manter os vendedores (equipe de vendas) em um clima positivo e que impulsione 

a realização de negócios. O profissional de vendas necessita ser estimulado para que seu rendimento não 

caia, principalmente, levando em conta sua rotina incerta em que grande parte das suas abordagens não 

gera um resultado positivo. 

A motivação é essencial para a execução de um bom trabalho dentro da organização. 

Assim, existem inúmeros fatores que exercem influência sobre o profissional de vendas, seja uma influência 

positiva ou negativa. A questão até inicia bem, porém o erro está na parte final, pois avaliação de 

desempenho confusa e processos de trabalhos mal estruturados não são fatores de impacto positivo. 

Alguns fatores tendem a gerar influências negativas sobre a motivação para vendas: Sensação de injustiça, 

Avaliação de Desempenho Confusa e mal estruturada, Processos de trabalho mal estruturados, etc. 

 

QUESTÃO 47 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Além de ser uma ferramenta de vendas, o telemarketing atua sobre o relacionamento e a retenção de 

clientes. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Segundo Kotler, o telemarketing é “o uso de operadores de telefone para atrair novos clientes, entrar em 

contato com clientes atuais, auferir o nível de satisfação ou receber pedidos”. 

Ou seja, o telemarketing não diz respeito somente a vendas pelo telefone, serve também como uma 

ferramenta de aproximação da empresa com seu cliente. O telemarketing pode ocorrer por iniciativa da 

empresa, telemarketing ativo, como pode ser feito por iniciativa do cliente, telemarketing passivo. 

Desse modo, a questão encontra-se correta abordando diferentes aspectos relacionados ao telemarketing. 



 

QUESTÃO 48 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No telemarketing ativo, a empresa recebe a ligação do cliente e tira dúvidas deste sobre um produto ou 

serviço. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Conceitos importantes para fins de prova são os de telemarketing ativo e passivo. A questão traz o conceito 

de telemarketing passivo. 

No telemarketing ativo, a empresa liga para o cliente para informar algo importante, vender algum 

produto/serviço, ou verificar a qualidade do atendimento. 

No telemarketing passivo (receptivo), a empresa recebe a ligação do cliente para obter alguma informação 

ou comprar algum produto/serviço. O papel do profissional é conduzir o cliente para a satisfação do 

atendimento. 

 

QUESTÃO 49 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O profissional que trabalha com atendimento ao público deve usar uma linguagem sem gírias, ser educado 

e falar mais que ouvir para que possa passar a maior quantidade de informações ao cliente. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



ERRADO. 

O profissional que atua com atendimento ao público deve saber ouvir. A postura do profissional atendente 

influencia diretamente na imagem que o público vai ter da organização, seja ela pública ou privada. Para que 

a organização tenha uma equipe de atendimento que alcance os objetivos e metas, realizando um 

atendimento de excelência, o primeiro passo é selecionar pessoas com o perfil apropriado para a função. 

Principais competências e atributos éticos que o profissional da área de atendimento ao cliente/público deve 

possuir: Ser paciente, ter bom equilíbrio emocional, ser educado, ter resistência à frustração, ser bom 

ouvinte, utilizar a norma padrão de linguagem, sem gírias, ser pontual e organizado, etc. 

 

QUESTÃO 50 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A informação é um dado ou palavra que não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão aborda o conceito de dados. É importante fazer uma diferenciação entre dados, informação e 

conhecimento para fins de compreender o processo de aprendizagem organizacional. 

Segundo Uriarte Júnior, “Dado é número, palavra ou letra sem qualquer contexto; por não terem contexto, 

os dados não possuem significado”. Assim, dado é informação em sua forma bruta. 

Segundo a Lei de acesso à informação (lei 12.527/2011), informação: dados, processados ou não, que podem 

ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 

formato. 

Por fim, o conceito de conhecimento para Chiavenato pode ser definido como “ informação estruturada e 

capaz de agregar valor e gerar riqueza''. As pessoas transformam a informação em conhecimento, fazendo 

comparações, analisando as consequências, buscando as conexões e conversando com outras pessoas sobre 

as informações recebidas. Nas organizações, o conhecimento está embutido em documentos, rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais." 



 

QUESTÃO 51 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A visão é a razão de ser da organização, representando o motivo pelo qual a organização foi criada. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão confunde os conceitos de missão e visão. 

Missão é a razão de existir da organização, ou seja, é o motivo pelo qual a organização foi criada. Ela 

representa a identidade da organização. A missão é atemporal. 

A missão indica quais os impactos que a organização causará na sociedade. Ela indica qual o papel da 

organização na sociedade e como a organização pretende atuar em seu dia a dia. 

Já a visão indica os objetivos finais da organização, ou seja, está relacionada à visão de futuro da empresa. 

Como exemplo de visão, veja a visão de futuro do Banco do Brasil retirada de seu site oficial: “Ser a empresa 

que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade, 

de forma inovadora, eficiente e sustentável”. 

Existe ainda o conceito de valores, que são o conjunto dos princípios básicos e das crenças que norteiam o 

comportamento da organização. Exemplo: ética, inovação, foco no cliente, eficiência, etc. 

 

QUESTÃO 52 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A dimensão ontológica de formação do conhecimento organizacional determina que o conhecimento é 

criado pelos indivíduos e a organização não consegue criar conhecimento sem eles. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

O Conhecimento é formado pelas Informações que, por sua vez, são formadas por um conjunto de Dados 

com um determinado significado. 

A criação do conhecimento organizacional pode se dar nas dimensões ontológica e epistemológica. 

Segundo a dimensão ontológica, o conhecimento é criado apenas pelos indivíduos. Logo, uma organização 

não consegue criar conhecimento sem os indivíduos. Nesse sentido, a organização poderá criar condições 

favoráveis para que os indivíduos se desenvolvam e construam conhecimento.  

A dimensão epistemológica faz uma diferenciação entre conhecimento tácito e explícito. 

 

QUESTÃO 53 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A criação de uma identidade corporativa forte e de uma boa imagem corporativa vai desde ações de 

comunicação institucional e até, por exemplo, criação de mecanismos para evidenciação de sua marca junto 

ao seu público. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Segundo Kunsch, “a construção de uma imagem positiva e de uma identidade corporativa forte passa por 

uma coerência entre o comportamento institucional e a sua comunicação integrada, por meio de ações 

convergentes da comunicação institucional, mercadológica, interna e administrativa. 

Além disso, como estratégia, a organização deve criar mecanismos para informar seu público sobre si e seus 

serviços e produtos. 

 



QUESTÃO 54 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Dentre os princípios da responsabilidade bancária, podemos destacar o princípio da transparência e 

prestação de contas. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A Declaração Internacional dos Bancos para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, elaborada 

pela UNEP FI, comprometeu as instituições signatárias com os aspectos socioambientais de seus negócios. É 

inegável que, atualmente, é exigido que o mercado financeiro seja sustentável, desse modo foram 

estabelecidos 06 princípios de responsabilidade bancária visando a alinhar estratégias de negócios com os 

objetivos da sociedade. 

Dentre esses princípios, o da transparência e prestação de contas dispõe que seja periodicamente analisada 

a implementação individual e coletiva dos princípios, além disso é necessário ser transparente quanto aos 

impactos positivos e negativos e nossa construção para os objetivos da sociedade. 

 

QUESTÃO 55 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Planejamento estratégico situacional é um contraponto ao planejamento tradicional, possuindo 4 

momentos: Explicativo, normativo, estratégico, tático-operacional. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 



De fato, o planejamento estratégico surge como um contraponto ao Planejamento tradicional. Para o PES, o 

planejamento deve ser feito continuamente. 

O planejamento estratégico situacional possui 04 momentos: 

Momento explicativo: Fase de identificação, seleção e priorização de problemas estratégicos, bem como de 

debates sobre as causas, sintomas e efeitos. 

Momento normativo: É o momento de definir as propostas do plano. Ou seja, busca-se estabelecer as 

propostas necessárias para encarar os problemas anteriormente priorizados. 

Momento estratégico: É a fase do desenho da estratégia que será adotada. 

Momento tático-operacional: É a hora de fazer. É o momento da ação, de agir sobre a realidade concreta. 

 

QUESTÃO 56 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Sob a ótica das dimensões, a sustentabilidade organizacional na dimensão social, segundo indicadores do 

IBGE, está ligada à satisfação das necessidades humanas, a melhoria na qualidade de vida e a justiça social. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Segundo Chiavenato, “sustentabilidade é um conceito sistêmico relacionado com a continuidade e a 

preservação dos aspectos econômicos, sociais e ambientais da sociedade”. Nesse contexto, a 

sustentabilidade pode ser vista sob a ótica de algumas dimensões. Os Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável (IDS) disponibilizados no SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática) têm por objetivo 

acompanhar a sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do país. 

A dimensão social, abordada pela questão, dispõe sobre indicadores que abrangem os temas população, 

trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança, e procuram retratar o nível educacional, a 

distribuição da renda, as questões ligadas à equidade e às condições de vida da população, apontando o 

sentido de sua evolução recente. Essa dimensão está ligada à satisfação das necessidades humanas, à 



melhoria da qualidade de vida e à justiça social. 

Há ainda outras dimensões: dimensão ambiental, dimensão econômica e dimensão institucional. 

 

QUESTÃO 57 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A identidade corporativa diz respeito ao modo como a organização e seus produtos ou serviços são 

percebidos pelo público. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão fez uma confusão entre os conceitos de identidade corporativa e imagem corporativa. 

A Identidade Corporativa consiste naquelas características e atributos que distinguem uma organização da 

outra. Trata-se de um conjunto de “características únicas” que cada empresa possui. 

Já a imagem corporativa, também chamada de imagem institucional, diz respeito à maneira como a 

organização e seus produtos ou serviços são percebidos pelo público. 

 

QUESTÃO 58 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A estratégia de negociação denominada negociação distributiva é caracterizada por encontrar soluções em 

que todas as partes saiam ganhando, modelo ganha – ganha. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 



SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A estratégia de negociação descrita pela questão relaciona-se à negociação integrativa ou cooperativa. 

De acordo com Chiavenato, existem duas abordagens (estratégias / tipos) de negociação: negociação 

distributiva e negociação integradora. 

Negociação Distributiva (Barganha Distributiva): a negociação distributiva é caracterizada pela “soma-zero”. 

Ou seja, para uma parte “ganhar” a outra parte tem que “perder”. Uma das partes ganha, na medida em que 

a outra parte perde. Tratam-se de soluções ganha-perde. 

Negociação Integrativa (Barganha Integrativa): a negociação integrativa é caracterizada por soluções do tipo 

“ganha-ganha”. Busca-se integrar as partes. O objetivo é encontrar soluções em que todas as partes saiam 

ganhando. Na negociação cooperativa as partes têm o interesse em chegarem em um acordo, através da 

troca legítima de informações para um conhecimento pleno de ambos os lados. 

 

QUESTÃO 59 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No contexto da qualidade do serviço, destaca-se o conceito de gap de serviço que consiste em comparar a 

expectativa do cliente no início com a sua percepção sobre certo serviço prestado. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão aborda corretamente o modelo dos gaps em serviço. Os Gaps são discrepâncias que existem 

dentro da própria empresa, ou então entre a empresa e o cliente. Esses Gaps resultam na má qualidade do 

serviço e podem constituir obstáculo à percepção de valor pelo cliente. 

Podemos destacar 5 gaps (lacunas): 

 



Lacuna no conhecimento; 

Lacuna na padronização; 

Lacuna na entrega ou execução; 

Lacuna na comunicação; 

Lacuna nas percepções. 

O gap do consumidor trata-se da diferença entre a expectativa do cliente em relação ao serviço e o que foi 

realmente oferecido. 

 

QUESTÃO 60 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No processo de vendas, o vendedor representa a organização e deve ser proativo, saber ouvir o cliente e 

conhecer seu produto. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

O papel do vendedor de comercialização de produtos e serviços na economia é bastante importante e, se 

bem desempenhado, possui a função de conciliar os interesses dos clientes com os interesses da empresa. 

O vendedor, atualmente, deve criar valor para o cliente e buscar um relacionamento a longo prazo. Desse 

modo, o vendedor deve possuir determinadas características para ter sucesso no desempenho de seu 

trabalho. 

O vendedor deve conhecer todas especificações do seu produto e as técnicas de venda para que possa 

transmitir confiança e atender satisfatoriamente às necessidades e desejos do cliente, deve ser proativo, ou 

seja, antecipar à situação, deve se planejar, opinar, dar sugestões com uma postura crítica. 

Além disso, o vendedor nunca deve interromper o cliente e deve ouvi-lo com atenção para entender as 

necessidades e preocupações do cliente. 



 

QUESTÃO 61 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A segmentação de mercado com base no critério geográfico divide o mercado com base em variáveis 

demográficas, por exemplo, idade e renda. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão aborda a segmentação de mercado com base no critério demográfico ou socioeconômico. 

De acordo com Las Casas, a segmentação de mercado e o posicionamento de mercado são fundamentais 

“para que a empresa identifique os principais atributos e as diferenças entre seu público-alvo, podendo, 

assim, concentrar-se nos melhores e mais eficientes meios de comunicação, utilizar canais de distribuição 

corretos e determinar a comunicação a ser utilizada”. 

Nesse contexto, existem diversos critérios para a segmentação de mercado. Vejamos: 

Segmentação Geográfica: Trata-se de uma divisão do mercado em diferentes unidades geográficas. Por 

exemplo: países, estados, etc. 

Segmentação Demográfica (Socioeconômico): Divisão do mercado, com base em variáveis demográficas. Por 

exemplo: idade, sexo, família, raça, estado civil, escolaridade, renda, classe social, etc. 

Segmentação Psicográfica: Divide o mercado pelos perfis do estilo de vida dos diferentes consumidores. Por 

exemplo: personalidades, valores, crenças, bases culturais, atitudes, etc. 

Segmentação Comportamental (por Padrões de Consumo): Segmenta o mercado através dos 

conhecimentos, atitudes, utilização ou resposta dos clientes produto/marca. 

 

QUESTÃO 62 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



O vendedor consultivo é aquele que ajuda o cliente a entender seus problemas, dúvidas e oportunidades. 

Na venda consultiva, o vendedor representa os papéis de estrategista, consultor de negócios e aliado de 

longo prazo. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A venda consultiva consiste em diálogos interativos entre o profissional de vendas e o cliente no qual ambos 

trabalham juntos na consecução de um objetivo comum. O vendedor recomenda produtos e serviços de 

acordo com as necessidades do cliente e o orienta criando um relacionamento de longo prazo. 

Na venda consultiva o vendedor representa os papéis de estrategista, consultor de negócios e aliado de longo 

prazo. 

Estrategista: Os vendedores devem ajudar seus clientes a atingir seus objetivos de curto e de longo prazos 

para garantir o sucesso de uma relação de longo prazo. O vendedor coordena toda a informação, os recursos 

e as atividades necessárias para ajudar os clientes, antes, durante e depois da venda. 

Consultor de negócios: O vendedor dá conselhos e presta serviços, utilizando recursos internos e externos 

para conseguir entender o negócio e o mercado do cliente.  

Aliado de longo prazo: Os vendedores devem permanecer envolvidos com os clientes ao longo do tempo, 

mesmo se não houver uma oportunidade imediata de vendas. 

 

QUESTÃO 63 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A negociação realizada de maneira satisfatória é aquela que uma parte consegue impor sua posição sobre a 

outra, desse modo chega-se ao acordo a qualquer custo. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 



SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão apresenta vários erros. 

A negociação é uma estratégia adequada para lidar com conflitos. Segundo Cavalcanti, a negociação é “um 

processo que envolve duas ou mais partes, baseado na comunicação, iniciado a partir de interesses comuns, 

seja afinidades ou conflitos, utilizando a informação, o tempo e o poder na busca pelo acordo através de 

relações duradouras que satisfarão as necessidades de todos os envolvidos.” 

Desse modo, não se pode afirmar que a negociação satisfatória resulta da imposição dos desejos de uma 

parte sobre a outra. 

Outro ponto incorreto é afirmar que se busca chegar a um acordo a qualquer custo. Uma negociação 

integrativa é caracterizada por soluções do tipo “ganha-ganha”. Busca-se integrar as partes. O objetivo é 

encontrar soluções em que todas as partes saiam ganhando. 

 

QUESTÃO 64 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A aprendizagem formal é aquela que ocorre naturalmente, é baseada na experiência e caracteriza-se pela 

prática não institucional de aprendizagem. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão abordou o conceito de aprendizagem informal. No âmbito da aprendizagem e inteligência, a 

aprendizagem pode ser formal ou informal. 

A aprendizagem formal é aquela que ocorre intencionalmente. A aprendizagem formal é sustentada por um 

processo estruturado, padronizado e formatado, o qual tem um objetivo específico. 

A aprendizagem informal ocorre naturalmente. A aprendizagem informal é baseada na experiência e não é 

formalmente estruturada. Caracteriza-se como experiencial, prática e não-institucional. 



 

QUESTÃO 65 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O conceito de espiral do conhecimento engloba os modos de conversão do conhecimento e consiste em um 

processo dinâmico e contínuo de criação do conhecimento organizacional. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A espiral do conhecimento perpassa os todos os modos de conversão do conhecimento. Para criar 

conhecimento, a organização deve impulsionar o conhecimento tácito individual. Posteriormente, deve-se 

criar meios de ampliar o conhecimento com o objetivo de que este atravesse todos os níveis da estrutura da 

organização. 

A espiral do conhecimento consiste, por conseguinte, em uma interação dinâmica, cíclica e contínua entre o 

conhecimento tácito e explícito, a qual é moldada pelas mudanças entre os diferentes modos de conversão 

de conhecimento. A espiral do conhecimento inicia-se com a socialização. Importante destacar que o 

conhecimento tácito dos indivíduos é a base para a criação do conhecimento organizacional. 

 

QUESTÃO 66 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O modelo behaviorista de aprendizagem enfoca tanto aspectos objetivos e comportamentais, quanto 

aspectos subjetivos. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



ERRADO. 

A questão traz o conceito do modelo cognitivo de aprendizagem. Consoante Fleury e Oliveira Junior, existem 

dois modelos de aprendizagem: o modelo behaviorista e o modelo cognitivo. No modelo behaviorista, o 

principal foco é o comportamento. O processo de aprendizagem é planejado de forma a entender o 

comportamento como algo passível de observação, mensuração e réplica científica. O modelo behaviorista 

tem como foco a relação entre o comportamento, os estímulos e suas consequências. 

O modelo cognitivo, por sua vez, enfoca tanto aspectos objetivos e comportamentais, quanto aspectos 

subjetivos. O modelo cognitivista leva em consideração a aquisição de conceitos e a solução de problemas. 

 

QUESTÃO 67 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Plano de Sustentabilidade Agenda 30 BB destaca como um dos desafios relacionados aos negócios 

sustentáveis a promoção da diversidade e o combate a qualquer forma de discriminação no ambiente de 

trabalho. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Promover a diversidade e combater qualquer forma de discriminação no ambiente de trabalho e na relação 

com os públicos de relacionamento é um dos desafios do indicador diversidade. 

O desafio do item negócios sustentáveis é desenvolver e ofertar soluções e modelos de negócios que 

incorporem aspectos ASG (ambientais, sociais e de governança), a fim de fomentar a transição para uma 

economia inclusiva e de baixo carbono. 

Uma das tendências da sustentabilidade relacionada aos serviços financeiros é a promoção de negócios 

sustentáveis. 

 



QUESTÃO 68 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os serviços possuem como característica a inseparabilidade, ou seja, são intangíveis e isso gera incertezas 

por parte do cliente. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

A questão refere-se à característica da intangibilidade. Os serviços possuem algumas características que os 

diferenciam dos produtos. As características básicas dos serviços são: intangibilidade (imaterialidade), 

inseparabilidade, variabilidade (heterogeneidade) e perecibilidade. 

A característica da intangibilidade diz respeito ao fato de que o serviço não é palpável. Os serviços são 

imateriais e intangíveis, por isso é fundamental a relação de confiança. 

A característica da inseparabilidade dispõe que os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. 

Ou seja, a produção (execução do serviço) e consumo ocorrem ao mesmo tempo. A produção e o consumo 

são inseparáveis. 

 

QUESTÃO 69 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Na negociação integrativa, há uma quantidade variável de recursos e o foco é o relacionamento de longo 

prazo. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



CERTO. 

A negociação integrativa também é conhecida como negociação cooperativa / colaborativa. Na negociação 

cooperativa as partes têm o interesse em chegarem em um acordo, através da troca legítima de informações 

para um conhecimento pleno de ambos os lados. As partes querem sim “ganhar”; contudo, acima de tudo, 

as partes estão preocupadas na manutenção do relacionamento e no fortalecimento do relacionamento 

entre as partes (elas se preocupam com os “relacionamentos futuros” entre as partes). 

Essa negociação tem o objetivo de estabelecer e desenvolver relacionamentos de longo prazo. Na 

negociação cooperativa prevalece a experiência e o espírito do “ganha-ganha”. 

 

QUESTÃO 70 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No planejamento estratégico, são definidos os objetivos que norteiam a organização, desse modo é um 

planejamento bastante detalhado e analítico. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Planejamento detalhado e analítico é característica do planejamento operacional. O planejamento 

estratégico é voltado para o longo prazo. É um planejamento genérico e abrangente, por isso se faz 

necessário que o planejamento estratégico se desdobre em planejamento tático e este, por sua vez, em 

planejamento operacional. 

O planejamento operacional se preocupa com "o que" e "como" fazer, o foco está na eficiência, é voltado 

para o curto prazo. Desse modo, o planejamento operacional é detalhado e analítico. 

 

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIROS 

 



QUESTÃO 71 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das funções da moeda, julgue o seguinte item: 

A demanda por moeda é a demanda por valor monetário, exclusivamente, ou seja, há uma maior 

preocupação com o montante total. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“A demanda por moeda é a demanda por valor monetário, exclusivamente, ou seja, há uma maior 

preocupação com o montante total.” 

Nada disso, pessoal. A demanda por moeda é a demanda por SALDOS REAIS. Sendo assim, a demanda é 

interessada no poder de compra que elas possuem e não exclusivamente no valor monetário, mas sim em 

seu valor REAL. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Contas do Sistema Monetário. 

➢ Demanda por moeda. 

A demanda por moeda reside em uma simples condição: a demanda por moeda é a demanda por saldos 

reais. Ou seja, todos demandam moeda interessados no poder de compra que elas oferecem. Não buscamos 

tão somente o valor monetário (valor nominal) que a quantidade de moeda exprime, mas sim seu valor real 

(a quantidade de bens que ela permite adquirir). 

O indivíduo está livre do fenômeno conhecido como “ilusão monetária”, pois as variações nos preços não o 

“enganam” quando o assunto é a demanda por moeda.” 

 



QUESTÃO 72 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O papel-moeda é dividido em 03 espécies: 

Papel-moeda emitido; 

Papel-moeda em circulação; 

Papel-moeda em poder do público. 

Considerando o exposto, julgue o item: 

O papel-moeda emitido é o total de moeda emitido pela Autoridade Monetária, que se encontra 

exclusivamente no caixa da Autoridade Monetária. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“O papel-moeda emitido é o total de moeda emitido pela Autoridade Monetária, que se encontra 

exclusivamente no caixa da Autoridade Monetária.” 

Opa! Nada disso. Ele considera também a moeda que se encontra em circulação pelo setor privado bancário 

ou não bancário. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Moeda; 

O papel-moeda é dividido em 3 espécies: 

a) papel-moeda emitido – total de moeda emitido pela Autoridade Monetária, que pode se encontrar no 

caixa da Autoridade Monetária ou em circulação pelo setor privado bancário ou não bancário. 

[...]” 



 

QUESTÃO 73 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O papel-moeda é dividido em 03 espécies: 

Papel-moeda emitido; 

Papel-moeda em circulação; 

Papel-moeda em poder do público. 

Considerando o exposto, julgue o item: 

O papel-moeda em circulação é o total de moeda em circulação na economia, ou seja, quantidade de moeda 

emitida menos a quantidade de moeda no caixa da Autoridade Monetária. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Perfeito, pessoal. A expressão é a seguinte: 

Papel-moeda em circulação = Quantidade emitida – Quantidade em caixa. 

Percebam que a ideia é justamente tratar do papel-moeda que se encontra em “circulação”. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Moeda; 

O papel-moeda é dividido em 3 espécies:  

[...] 

b) papel-moeda em circulação – é o total de moeda em circulação na economia, ou seja, quantidade moeda 



emitida (-) a quantidade de moeda no caixa da Autoridade Monetária.” 

 

QUESTÃO 74 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em abril de 2019, por meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central do Brasil deu início ao processo 

de implementação do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto. 

Com base nos conceitos sobre os bancos digitais, julgue o seguinte item: 

O Open Banking tem como objetivo aumentar a eficiência e a competição no Sistema Financeiro Nacional e 

abrir espaço para a atuação de novas empresas do setor. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Prezados, é isso mesmo. Ainda, vale destacar que o Open Banking pode ser definido como o processo de 

compartilhamento padronizado de dados, produtos e serviços, por meio da abertura e integração de 

sistemas das instituições participantes. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

01 – Bancos digitais 

1.2 – Open Banking 

Em abril de 2019, por meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central do Brasil deu início ao processo 

de implementação do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, com objetivo de aumentar a eficiência 

e a competição no Sistema Financeiro Nacional e abrir espaço para a atuação de novas empresas do setor.” 

 

QUESTÃO 75 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



Considerando as disposições acerca da função da moeda, julgue o item a seguir: 

Para que um ativo se proponha a ser considerado como moeda, é desejável que se cumpra alguns atributos, 

como: Ser difícil de falsificar, ter baixo custo de estocagem e ser transportável. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Isso mesmo. Além dessas características, ainda temos mais algumas expressas, como: 

Ter baixo custo de transação: 

Alta durabilidade; 

Divisibilidade; 

Ser manuseável. 

OBS: Essa lista de características NÃO é rígida. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

02 - Meios de Pagamento Digitais 

Características da moeda: 

As características ou atributos que vamos conhecer agora são consideradas desejáveis para que qualquer 

ativo que se proponha a ser moeda e, portanto, a desempenhar as três funções: 

 

QUESTÃO 76 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

As reservas bancárias, em geral, correspondem às reservas voluntárias e compulsórias. 

Acerca desse tema, julgue o item em seguida: 



A reserva voluntária possui a função de compensar eventuais excessos de pagamentos em relação aos 

recebimentos dos bancos em determinado dia. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Correto, pessoal. Os bancos decidem manter essa reserva para atender as necessidades de liquidez inerentes 

à atividade bancária. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021  

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Contas do Sistema Monetário. 

➢ Reservas Bancárias:  

Correspondem às reservas voluntárias e compulsórias. Aquelas são mantidas no caixa do banco comercial e 

voluntariamente no Banco Central. Sua principal função é compensar eventuais excessos de pagamentos 

em relação aos recebimentos dos bancos em determinado dia.” 

 

QUESTÃO 77 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca da função da moeda, julgue o item a seguir: 

Moeda pode ser entendida como todo ativo que possa ser utilizado de forma imediata para realizar 

transações. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



CERTO. 

Isso mesmo. Essa é uma das inúmeras definições de moedas presentes. Porém, percebam que sempre estará 

associada à ideia de realização de transações. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

02 - Meios de Pagamento Digitais 

A definição econômica de moeda é um pouco distinta daquela que usamos na linguagem cotidiana. Em 

economia, moeda é todo ativo que possa ser utilizado de forma imediata para realizar transações.” 

 

QUESTÃO 78 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em abril de 2019, por meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central do Brasil deu início ao processo 

de implementação do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto. 

Com base nos conceitos sobre os bancos digitais, julgue o seguinte item: 

O Open Banking parte do princípio de que os dados bancários pertencem às instituições financeiras e não 

aos clientes. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“O Open Banking parte do princípio de que os dados bancários pertencem às instituições financeiras e não 

aos clientes.” 

Totalmente sem lógica. Os dados bancários pertencem AOS CLIENTES. Portanto, é necessária previa 

autorização por parte dos clientes para o compartilhamento de dados. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

01 – Bancos digitais 



1.2 – Open Banking 

Espera-se, com essa medida, promover um ambiente de negócios mais inclusivo e competitivo, preservando 

sua segurança e a proteção dos consumidores. Em linha com a recém-aprovada Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, o Open Banking parte do princípio de que os dados bancários pertencem aos clientes e não às 

instituições financeiras. 

Dessa forma, desde que autorizadas pelo correntista, as instituições financeiras compartilharão dados, 

produtos e serviços com outras instituições, por meio de abertura e integração de plataformas e 

infraestruturas de tecnologia, de forma segura, ágil e conveniente.” 

 

QUESTÃO 79 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assim como qualquer companhia que desenvolve atividades comerciais, os bancos comerciais possuem 

direitos e obrigações, expressos em seu balancete nas contas do ativo e do passivo. 

Considerando as disposições acerca das Contas do Sistema Monetário, julgue o item seguinte: 

Através de suas atividades típicas, os bancos comerciais aplicam os seus ativos, dentre outros, em concessão 

de empréstimos e aplicação em títulos financeiros exclusivamente privados. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“Através de suas atividades típicas, os bancos comerciais aplicam os seus ativos, dentre outros, em 

concessão de empréstimos e aplicação em títulos financeiros exclusivamente privados.” 

Nada disso, a aplicação poderia ser, dentre outras, em títulos financeiros públicos e privados. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Contas do Sistema Monetário. 



Através de suas atividades típicas, os bancos comerciais aplicam estes ativos em:  

concessão de empréstimos,  

reservas bancárias (encaixes bancários), 

aplicação em títulos financeiros públicos e privados,  

imobilizado bancário, e  

outras aplicações.” 

 

QUESTÃO 80 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Variações na base monetária e nos meios de pagamento permitem compreender o tipo de política monetária 

praticada na economia. 

Diante do exposto e considerando os aspectos relacionados à função da moeda, julgue o item a seguir: 

Se a política for expansionista, a base monetária se eleva, assim como a oferta de moeda. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Isso mesmo, pessoal. Por meio da elevação do ativo ou redução do passivo não monetário, haverá uma 

elevação da base monetária, nos dando a indicação de uma política expansionista. 

Segue os seguintes exemplos de atitudes que refletem essa política expansionista: 

compra de moeda estrangeira no mercado cambial 

compra de títulos federais no mercado aberto 

redução do percentual de recolhimento compulsório dos bancos ao Banco Central. 



AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Contas do Sistema Monetário. 

➢ Criação e Destruição de Liquidez 

Variações na base monetária e nos meios de pagamento permitem compreender o tipo de política monetária 

praticada na economia. Se expansionista, a base monetária se eleva, assim como a oferta de moeda. Se 

contracionista, ocorre o contrário.” 

 

QUESTÃO 81 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das Funções da Moeda, julgue o item seguinte: 

O sistema monetário é composto das Autoridades Monetárias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) 

e das Instituições Financeiras Bancárias. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“O sistema monetário é composto das Autoridades Monetárias (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal) 

e das Instituições Financeiras Bancárias.” 

Opa! A autoridade monetária no Brasil é o BACEN – Banco Central. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Para fins de análise macroeconômica, o Sistema Monetário é composto da Autoridade Monetária (Banco 

Central) e das Instituições Financeiras Bancárias (resumidas como Bancos Comerciais).” 



 

QUESTÃO 82 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, em especial, do bitcoin, julgue a 

seguinte afirmativa: 

O Bitcoin possui uma proposta de valorização da privacidade do usuário. Como se trata de uma moeda 

criptografada, somente a pessoa que faz o pagamento em bitcoins é capaz de identificar o destinatário. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“O Bitcoin possui uma proposta de valorização da privacidade do usuário. Como se trata de uma moeda 

criptografada, somente a pessoa que faz o pagamento em bitcoins é capaz de identificar o destinatário.” 

Nada disso. NEM MESMO QUEM FAZ O PAGAMENTO em bitcoins é capaz de identificar o destinatário, pois 

o pagador utiliza uma chave pública criptografada informada pelo destinatário e válida somente para aquela 

transação. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

2.1 – Criptomoedas e Blockchain 

A questão da privacidade também é preservada no blockchain, pois todas as transações são criptografadas, 

e nem mesmo quem faz o pagamento em bitcoins é capaz de identificar o destinatário, já que o pagador 

utiliza uma chave pública criptografada informada pelo destinatário e válida apenas para aquela transação, 

sem manter qualquer tipo de registro em relação à qual conta ela se referia.” 

 

QUESTÃO 83 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca da função da moeda, julgue o item a seguir: 



A moeda escritural, representada pelos depósitos à vista nos Bancos Comerciais, é representada pelos 

números eletrônicos em conta bancária, os quais possuem tanta liquidez e aceitação quanto a moeda 

fiduciária, podendo ser considerada uma moeda. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Aqui estamos falando daqueles números de saldo em conta bancária, os quais são considerados, hoje, como 

uma moeda. Basta ver as transferências feitas online. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

02 - Meios de Pagamento Digitais 

Os tipos de moeda: 

Escritural: moeda escritural é aquela representada pelos depósitos à vista que as pessoas têm nos Bancos 

Comerciais. Aqueles números eletrônicos em sua conta bancária têm tanta liquidez e aceitação quanto a 

moeda fiduciária e, portanto, também são considerados moeda.” 

 

QUESTÃO 84 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca do Balancete da Autoridade Monetária, julgue o item em sequência: 

São características básicas do Banco Central, evidenciadas em seu balancete: Emissor de papel-moeda; 

Banqueiro do Tesouro Nacional; Banqueiro dos bancos comerciais; Depositário das reservas internacionais. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



CERTO. 

Perfeito. A assertiva veio reproduzindo justamente as quatro características básicas apresentadas.  

OBS: Vale destacar o item “banqueiro dos bancos comerciais”. Esse entendimento pode ser visualizado 

quando o BACEN e os bancos comerciais realizam as operações de redesconto. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Balancete da Autoridade Monetária: 

O balancete do banco central evidencia suas quatro características básicas: 

Emissor de papel-moeda (base monetária); 

Banqueiro do Tesouro Nacional; 

Banqueiro dos bancos comerciais; 

Depositário das reservas internacionais.” 

 

QUESTÃO 85 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A implementação do Open Banking no Brasil está ocorrendo gradualmente, em quatro fases. 

Acerca da implementação do Open Banking no Brasil, julgue o item a seguir: 

A Fase 1 contemplou o compartilhamento de dados dos clientes. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“A Fase 1 contemplou o compartilhamento de dados dos clientes.” 



Nada disso. Na primeira fase houve o compartilhamento de dados sobre as instituições participantes. 

O compartilhamento de dados dos clientes era previsto para a fase 2. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

01 – Bancos digitais 

1.2.1 Fases de Implementação 

A Fase 1, ocorrida em 1º de fevereiro de 2021, contemplou o compartilhamento de dados sobre as 

instituições participantes, como canais de atendimento e produtos e serviços relacionados a contas de 

depósitos, contas de pagamento pré-pagas, cartão de crédito operações de crédito de varejo disponíveis para 

contratação.” 

 

QUESTÃO 86 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das Startups, julgue o item a seguir: 

Como características das startups, temos que elas possuem um produto ou serviço facilmente escalável e 

atuam em um ambiente de incerteza, principalmente relacionado à inovação. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Perfeito, pessoal. Essas são duas das características que precisam constar para que a empresa seja 

considerada uma startup: 

Produto escalável: Ou seja, capaz de aumentar o número de clientes de forma rápida e com condição de 

atendê-los; 

Ambiente de incerteza: Relacionado à inovação e sem a garantia de retornos. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 



“1.4 Startups e modelos de negócios 

Como mencionados, startup é como chamamos as empresas que possuem, cumulativamente, as seguintes 

características: 

[...] 

Possuem um produto ou serviço facilmente escalável; isso significa, basicamente, ser capaz de aumentar o 

número de cliente de forma muito rápida e ter condições de atendê-los; 

Atuam em ambiente de incerteza. Algo inerente à inovação é não ter certeza sobre os retornos, e arcar com 

elevados riscos. Portanto, abrir um Mcdonalds, por mais jovem e escalável que seja, não é abrir uma startup.” 

 

QUESTÃO 87 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca do dinheiro na era digital, julgue o item seguinte: 

Com o estudo para o lançamento do Real Digital, o Banco Central alterou a sua visão sobre as criptomoedas 

em geral, passando a considera-las ativos seguros. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“Com o estudo para o lançamento do Real Digital, o Banco Central alterou a sua visão sobre as 

criptomoedas em geral, passando a considera-las ativos seguros.” 

Nada disso. Uma moeda digital, como o Real digital, será centralizada, tendo todos os controles 

assegurados pela autoridade financeira. Por sua vez, as criptomoedas são moedas descentralizadas, não 

tendo esse controle. 

Diante disso, o BC se manteve com o mesmo pensamento anterior, considerando as criptomoedas como 

investimentos de risco. 

SEGALA, Mariana. Portal Infomoney – O que já se sabe sobre a moeda digital do Banco Central. 2021. 



“Nas suas diretrizes, o BC informou que será a instituição que emitirá a moeda digital, como uma extensão 

da moeda física. A distribuição ao público será intermediada por instituições custodiantes do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), como os bancos. 

A autoridade monetária também reforçou que sua opinião sobre as criptomoedas segue inalterada: “São 

ativos arriscados, não regulados pelo BC e devem ser tratados com cautela pelo público”.” 

 

QUESTÃO 88 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca do Balancete da Autoridade Monetária, julgue o item em sequência: 

O Papel-Moeda emitido figura no polo Passivo do Balancete da Autoridade Monetária.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Pessoal, como ele figura no polo ativo de todo o resto da economia, ele é apresentado como passivo no 

BACEN, tendo em vista garantir o equilíbrio e respeitar o princípio contábil das partidas dobradas. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Contas do Sistema Monetário. 

➢ Emissão de Papel-Moeda (papel-moeda emitido) 

A mais comum das funções do Banco Central: a emissão de papel-moeda. Como o papel moeda emitido 

consta no ativo de todo o resto da economia, porquanto é utilizado como ativo das transações econômicas, 

ele é apresentado como passivo no Banco Central, afim de respeitar o princípio contábil das partidas 

dobradas. Ou seja, a cada crédito há também um lançamento a débito.” 

 



QUESTÃO 89 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das Funções da Moeda, julgue o item seguinte: 

Podendo assumir formas distintas, a moeda se resume ao papel-moeda ou à moeda metálica, chamadas de 

moedas de curso forçado. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“Podendo assumir formas distintas, a moeda se resume ao papel-moeda ou à moeda metálica, chamadas de 

moedas de curso forçado.” 

Prezados, NÃO se resume, pois ativos financeiros também podem ser utilizados como meio de troca. 

OBS: Moedas de curso forçado são aquelas que não possuem nenhum ativo como lastro (moeda fiduciária). 

O valor é derivado da confiança que a moeda exprime, como o dólar (US$), ou o real (R$). 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Moeda; 

Podendo assumir formas distintas, a moeda não se resume ao papel-moeda ou à moeda metálica, chamadas 

de moedas de curso forçado. Ativos financeiros também podem ser utilizados como meio de troca.” 

 

QUESTÃO 90 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das criptomoedas, em especial, dos bitcoins, julgue o item a seguir: 

O Bitcoin possui um estoque ilimitado de moedas. 



(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“O Bitcoin possui um estoque ilimitado de moedas.” 

O estoque de bitcoins é LIMITADO e foi determinado em sua criação. 

O que ocorre é que esse quantitativo limite ainda está sendo minerado, porém, quando atingir esse valor 

limite, não haverá mais esse sistema de aumento de estoques. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

“2.1 – Criptomoedas e Blockchain 

A questão da escassez é resolvida pelo simples fato de que a bitcoin possui um estoque limitado que foi 

determinado em sua criação. Esse estoque ainda está expandindo quando escrevo esta aula. Mas uma vez 

que alcançar o limite, acabou.” 

 

QUESTÃO 91 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando os conceitos relacionados aos bancos digitais, julgue o item a seguir: 

É comum que os bancos digitais sejam considerados fintechs. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Isso aí. Vale destacar que nem toda a fintech será um banco digital!!! 



OBS: Para ser definida como Fintech, em regra, a empresa precisa ter base tecnológica e um negócio 

escalável relacionado à prestação de serviços financeiros. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

“01 – Bancos digitais 

É comum que os bancos digitais sejam considerados fintechs, mas é importante deixar claro que nem todas 

as fintechs são bancos digitais. 

Fintech é um termo que tem origem na junção das palavras inglesas financial (financeira) e technology 

(tecnologia). 

Fintechs são, muitas vezes, startups, e atuam na inovação e otimização de serviços financeiros, com uso 

intensivo da tecnologia e custos de operação inferiores àqueles das instituições tradicionais do setor 

(estrutura enxuta).” 

 

QUESTÃO 92 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Basicamente, podemos resumir as funções da moeda da forma que segue: 

- Meio de troca; 

- Unidade de conta; 

- Reserva de valor. 

Com base nisso, julgue o item subsequente: 

Unidade de conta está associada com a possibilidade de a moeda render juros e efetivar transações dentro 

do ambiente intertemporal. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 



“Unidade de conta está associada com a possibilidade de a moeda render juros e efetivar transações dentro 

do ambiente intertemporal.” 

Pessoal, essa característica está associada à Reserva de valor. A unidade de conta nos permite apurar o valor 

relativo de um bem. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Moeda; 

Podemos resumir as funções da moeda da forma que segue:  

[...] 

c) Reserva de Valor – possibilidade de a moeda render juros e efetivar transações dentro do ambiente 

intertemporal.” 

 

QUESTÃO 93 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições acerca das Funções da Moeda, julgue o item seguinte: 

A conversão de títulos financeiros em ativos é imediata, evidenciando maior liquidez que o papel moeda, 

além de incorrer em custos de transação menores. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“A conversão de títulos financeiros em ativos é imediata, evidenciando maior liquidez que o papel moeda, 

além de incorrer em custos de transação menores.” 

Prezados, a conversão de papel moeda é que é imediata. Os títulos financeiros não seriam tão imediatos, 

evidenciando assim que possuem menor liquidez que o próprio papel moeda. Esse processo gerará custos 



de transações maiores. 

AIRES e CAMILO – Estratégia concursos: Funções da moeda. 2021 

“Sistema monetário: Conceitos iniciais. 

Moeda; 

“Devemos compreender a liquidez como a capacidade de conversão de um ativo em dinheiro sem perda de 

valor. Assim, a conversão de papel moeda em ativos é imediata, o que concede a esta espécie de moeda a 

maior liquidez de todas. Do mesmo modo, a conversão de títulos financeiros em ativos não é tão imediata, 

evidenciando menor liquidez, além de incorrer em custos de transação maiores.” 

 

QUESTÃO 94 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considere o seguinte gráfico: 

 

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, em especial, do bitcoin, julgue a 

seguinte afirmativa: 

Esse gráfico representa a dificuldade de mineração do Bitcoin ao longo dos anos. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 



Isso aí. Para minerar Bitcoin é necessário gastar tempo de processamento para encontrar uma senha 

criptografada. Esse mecanismo é chamado de mineração e ajusta-se a cada 14 dias, conforme novas 

máquinas vão entrando na rede. 

Portal FOXBIT – O que é lastro do Bitcoin. 2021 

 

 

QUESTÃO 95 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das Startups, julgue o item a seguir: 

Uma das características das startups é que elas são empresas consolidadas e experientes no ramo de 

trabalho adotado. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“Uma das características das startups é que elas são empresas consolidadas e experientes no ramo de 

trabalho adotado.” 



Prezados, apesar de não haver uma regra absoluta acerca da idade dessas empresas, o que sabemos é que 

se trata de empresas JOVENS no ramo apresentado. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021  

“1.4 Startups e modelos de negócios 

Como mencionados, startup é como chamamos as empresas que possuem, cumulativamente, as seguintes 

características: 

[...] 

São empresas jovens (não há uma regra absoluta, como “ter menos de 2 anos”, mas isso claramente elimina 

empresas com mais de 10 anos, por exemplo);” 

 

QUESTÃO 96 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em abril de 2019, por meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central do Brasil deu início ao processo 

de implementação do Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto. 

Com base nos conceitos sobre os bancos digitais, julgue o seguinte item: 

A implementação do Open Banking no Brasil está ocorrendo gradualmente, em duas fases, onde a primeira 

iniciará no segundo semestre de 2021. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“A implementação do Open Banking no Brasil está ocorrendo gradualmente, em duas fases, onde a primeira 

iniciará no segundo semestre de 2021.” 

Nada disso. A implementação dar-se-á em QUATRO FASES, onde a primeira iniciou em 1° de fevereiro de 

2021. 



NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

“01 – Bancos digitais 

1.2.1 Fases de Implementação 

A implementação do Open Banking no Brasil está ocorrendo gradualmente, em quatro fases: 

[...] 

A Fase 1, ocorrida em 1º de fevereiro de 2021, contemplou o compartilhamento de dados sobre as 

instituições participantes, como canais de atendimento e produtos e serviços relacionados a contas de 

depósitos, contas de pagamento pré-pagas, cartão de crédito operações de crédito de varejo disponíveis para 

contratação.” 

 

QUESTÃO 97 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando por base os conhecimentos sobre as moedas digitais, julgue o seguinte item: 

Como vantagem, temos que uma moeda digital permite ao seu possuidor uma maior privacidade do que 

uma moeda em papel. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“Como vantagem, temos que uma moeda digital permite ao seu possuidor uma maior privacidade do que 

uma moeda em papel.” 

Prezados, uma moeda digital, ao contrário das transações físicas feitas com dinheiro de papel, 

necessariamente DEIXA UM REGISTRO. 

As transações feitas com moeda escritural têm essa característica, como a “quebra do sigilo bancário” está 

aí para mostrar, mas o dinheiro de papel preserva a anonimidade das transações. 



Portanto, percebemos que ela acaba gerando uma MENOR PRIVACIDADE. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

“02 - Meios de Pagamento Digitais 

Moeda digital: 

As pessoas se preocupam com sua privacidade. Uma moeda digital, ao contrário das transações físicas feitas 

com dinheiro de papel, necessariamente deixa um registro. Afinal, é preciso diminuir o saldo de quem usa a 

moeda e aumentar o saldo de quem a recebe. 

As transações feitas com moeda escritural têm essa característica, como a “quebra do sigilo bancário” está 

aí para mostrar, mas o dinheiro de papel preserva a anonimidade das transações.” 

 

QUESTÃO 98 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, em especial, do bitcoin, julgue a 

seguinte afirmativa: 

Além de uma moeda digital, o bitcoin é também uma rede de transações baseada na tecnologia chamada 

blockchain. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

É isso aí, pessoal. O bitcoin emprega a tecnologia blockchain em sua composição/transação. 

Resumidamente, nas palavras do professor NATALE (2021), temos que: “O blockchain é como um gigantesco 

livro contábil, onde todas as transações em bitcoin estão registradas, desde o início dessa moeda digital. 

Contudo, esse livro contábil não está em um servidor, nem em dois, e muito menos impresso em algum cofre. 

O blockchain é uma rede de milhares de computadores de usuários, espalhados ao redor do mundo.” 



NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

“2.1- Criptomoedas e Blockchain 

A grande sacada das criptomoedas pode ser explicada por meio de seu mais notável membro: a Bitcoin. Além 

de uma moeda digital, a bitcoin é também uma rede de transações baseada na tecnologia chamada 

blockchain.” 

 

QUESTÃO 99 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Acerca das Startups, julgue o item a seguir: 

O modelo de negócio B2B2C quer dizer “business to business to consumer”, e indica que o cliente da empresa 

é, exclusivamente, outra empresa. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

“O modelo de negócio B2B2C quer dizer “business to business to consumer”, e indica que o cliente da empresa 

é, exclusivamente, outra empresa.” 

O modelo B2B2C indica que a empresa buscará parcerias com outras empresas objetivando atender ao 

consumidor final. 

OBS: No modelo B2B é que o cliente da empresa é outra empresa. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

“1.4 Startups e modelos de negócios 

Os modelos de negócios possíveis para uma startup são: 

B2B: significa “business to business”, e então o cliente da empresa é outra empresa. 

B2B2C: quer dizer “business to business to consumer”, e indica que o objetivo da empresa é realizar parcerias 



com outras empresas para atender ao consumidor final.” 

 

QUESTÃO 100 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tomando como base as disposições acerca do dinheiro na era digital, julgue a seguinte afirmativa: 

De maneira geral, podemos conceituar as criptomoedas como moedas digitais que utilizam criptografia em 

seus registros. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

Perfeito. Essa é uma definição geral de criptomoedas. 

NATALE. Celso. Estratégia concursos: Atualidades do Mercado Financeiro 01. 2021 

“2.1 – Criptomoedas e Blockchain 

Criptomoedas são moedas digitais que utilizam criptografia em seus registros. Até aí, nada de novo, pois 

os bancos, gateways de pagamentos e até mesmo o Estratégia utilizam criptografia em suas comunicações 

digitais, especialmente quando dados sensíveis são transmitidos e recebidos.” 

  



GABARITO PREENCHIDO 
 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 
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50 ERRADO 72 ERRADO 
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58 ERRADO 80 CERTO 

59 ERRADO 81 ERRADO 

60 CERTO 82 ERRADO 



83 CERTO 92 ERRADO 

84 CERTO 93 ERRADO 

85 ERRADO 94 CERTO 

86 CERTO 95 ERRADO 

87 ERRADO 96 ERRADO 

88 CERTO 97 ERRADO 

89 ERRADO 98 CERTO 

90 ERRADO 99 ERRADO 

91 CERTO 100 CERTO 
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