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PRODUTOS E SERVIÇOS FINANCEIROS – PARTE I
Olá, amigo(a) concurseiro(a)!
O nosso objetivo, nesta aula, é conhecer a primeira parte dos produtos e serviços financeiros listados no edital!

Prof. Manuel Piñon
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1. Introdução aos Produtos e Serviços Financeiros
No âmbito do estudo dos produtos e serviços financeiros, é necessário ter em
mente a diferenciação entre as operações ativas, as operações passivas e os demais serviços prestados pelas instituições financeiras.
Basicamente, uma instituição financeira realiza operações passivas quando
capta recursos de seus clientes e realiza operações ativas nas atividades de
concessão de empréstimos e financiamentos.
Exemplo: quando um agente superavitário deposita R$ 1.000,00 em sua conta-corrente no Banrisul, esse recurso é um ativo para o depositante, já que ele possui
o direto de, a qualquer momento, utilizar os R$ 1.000,00; mas, para o Banrisul os
R$ 1.00,00 é uma operação passiva, pois ele tem obrigação de devolver os recursos para o correntista. Em suma, sempre que o banco capta recursos, está
realizando uma operação passiva.
Depois de captados os recursos via operações passivas, o banco concede empréstimos ou financiamentos para os agentes deficitários (tomadores) realizando, assim, operações ativas. Basicamente, quando um banco libera um empréstimo, passa a ter o direito de receber o valor emprestado acrescido de juros, ou
seja, o direito que tem sobre o valor a receber do cliente caracteriza a realização
de uma operação ativa.
Ao adquirir um título, público ou privado, o banco também passa a ter um direito correspondente junto ao emissor desse título, realizando, portanto, uma operação ativa.
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Sempre que o banco concede um empréstimo ou financiamento ou adquire um título, está realizando uma operação ativa.
Além das operações ativas, que lhe geram ganhos, os bancos também prestam uma série de serviços a seus clientes, tais como cobrança, seguros, previdência, fundos de investimento, dentre outros, cobrando taxas ou tarifas que têm
sendo cada vez mais relevantes na composição do seu lucro.

2. Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas
Vamos, agora, conhecer os procedimentos e informações relativas aos cadastros que os clientes precisam fazer junto às instituições financeiras para que possam ter acesso aos seus produtos e serviços financeiros.

2.1. Informações Cadastrais Gerais
A abertura e a manutenção de conta de depósito pressupõem contrato firmado
entre as partes: instituição financeira e cliente, devendo o cliente apresentar informações como preenchimento de ficha proposta de abertura de conta, devidamente
acompanhada dos respectivos documentos cadastrais.

A Resolução n. 2.025/1993 do Bacen dispõe que, para abertura de conta de depósitos, é obrigatória a completa identificação do depositante, mediante preenchimento de ficha proposta contendo, no mínimo, as seguintes informações, que
deverão ser mantidas atualizadas pela instituição financeira:
• Qualificação do depositante:
–– Pessoa física: nome completo, filiação, nacionalidade, data e local do nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, docu-
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mento de identificação (tipo, número, data de emissão e órgão expedidor)
e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
–– Pessoa jurídica: razão social, atividade principal, forma e data de constituição, documentos, contendo as informações referidas na alínea anterior,
que qualifiquem e autorizem os representantes, mandatários ou prepostos
a movimentar a conta, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) e atos constitutivos, devidamente registrados, na forma da
lei, na autoridade competente
• Endereço residencial e comercial completos;
• Número do telefone e código DDD;
• Fontes de referência consultadas;
• Data da abertura da conta e respectivo número;
• Assinatura do depositante.

Guarde que será considerado como domicílio das pessoas jurídicas o lugar onde
funciona a diretoria ou a sua administração, ou ainda onde elegerem como domicílio especial em seu estatuto ou atos constitutivos, e não necessariamente o local
onde são realizadas as principais transações comerciais e a prestação de serviço
com atendimento ao público.

Se a conta de depósitos for titulada por menor ou por pessoa incapaz, além
de sua qualificação, também deverá ser identificado o responsável que o
assistir ou o representar.
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Uma pessoa analfabeta pode ser titular de conta bancária, mas desde que apresente um procurador, nomeado por meio de procuração por instrumento público,
com poderes específicos para abrir e movimentar a conta em nome dela.
Quanto ao menor impúbere (menor de 16 anos), para possibilitar a abertura de
conta, este deve ser representado pelo seu responsável legal. Já o menor púbere –
menor de 18 e maior de 16 anos – deverá ser assistido pelo seu responsável legal.
Nos casos de abertura de conta para pessoas com deficiência visual, a instituição financeira deve providenciar a leitura de todo o contrato, em voz alta. Já
no caso dos deficientes auditivos, o banco terá de requerer a eles para que leiam o
inteiro teor do contrato antes de sua assinatura.

As instituições financeiras podem, desde abril de 2016, realizar a abertura e o encerramento de contas de depósitos à vista ou de poupança por meio eletrônico.
O procedimento facultativo é aplicável para contas de pessoas físicas e de Microempreendedores Individuais (MEIs), não se tratando de um novo tipo de conta, já
que apenas permite sua abertura sem a necessidade de o cliente ir a uma agência,
com as demais regras para abertura e encerramento permanecendo as mesmas.

Existe um sistema administrado pelo Bacen chamado “registrato”, que permite aos cidadãos e também às empresas terem acesso, pela internet, de forma rápida e segura, a relatórios contendo informações sobre seus relacionamentos com
as instituições financeiras e sobre suas operações de crédito.
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No que diz respeito às chamadas “condições estipuladas para fornecimento de
talonário de cheques”, a ficha proposta relativa a conta de depósitos à vista deverá
conter, ainda, cláusulas tratando, entre outros, dos seguintes assuntos:
• saldo exigido para manutenção da conta;
• condições estipuladas para fornecimento de talonário de cheques;
• obrigatoriedade de comunicação, devidamente formalizada pelo depositante,
sobre qualquer alteração nos dados cadastrais mantidos pelo banco;
• inclusão do nome do depositante no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF), nos termos da regulamentação em vigor, no caso de emissão
de cheques sem fundos, com a devolução dos cheques em poder do depositante à instituição financeira;
• informação de que os cheques liquidados, uma vez microfilmados, poderão
ser destruídos;
• procedimentos a serem observados com vistas ao encerramento da conta de
depósitos.
A cobrança de tarifas por parte do banco relativo a um serviço prestado deve
estar presente no contrato firmado entre a instituição e o depositante no momento
da abertura de conta ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou
solicitado pelo cliente ou pelo usuário.
Uma conta pode ser encerrada a qualquer momento, mas desde que respeite
algumas condições. Se a conta for encerrada pelo banco, este deverá comunicar o
cliente por escrito e, em casos de fraudes e irregularidades, deve comunicar imediatamente ao Bacen.
Por outro lado, se o cliente for o requerente pelo fim da conta, deve entregar ao
banco documento solicitando o encerramento da conta, além de devolver todos os
cheques que ainda possua.
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2.2. Informações Específicas para as Pessoas Jurídicas
A diferença entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica é que, enquanto a primeira se refere a um indivíduo concreto, a segunda representa um sujeito abstrato,
como as empresas, as associações, as administrações públicas, dentre outros.
Uma pessoa jurídica pode ser definida como uma entidade formada por indivíduos que é reconhecida pelo Estado como detentora de direitos e deveres.
Podemos dizer que uma pessoa jurídica é um termo genérico que pode se referir
a uma empresa, um governo ou àquelas organizações sem fins lucrativos.
Mesmo que seja formada por uma ou mais pessoas físicas, que são as responsáveis pela entidade criada, a pessoa jurídica possui uma personalidade jurídica
independente e diferenciada em relação a cada um de seus membros, sendo
representada enquanto entidade própria perante a Justiça e o Estado, aos quais
responde por seus atos.

Em suma, a princípio, a pessoa jurídica e as pessoas físicas que a compõem não se
confundem.
Entretanto, em algumas situações, mesmo com tal diferenciação clara entre a entidade e seus responsáveis, para a Justiça, membros de uma pessoa jurídica podem
ser individualmente responsabilizados por atos da entidade.

2.3. Lavagem de Dinheiro e Informações de Clientes
Na atualidade, ganha notoriedade o combate aos crimes de lavagem de dinheiro, que é aquela operação em que o criminoso busca transformar um dinheiro ilícito em lícito.
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Em outras palavras, o praticante de atividades ilegais obtém lucros astronômicos com suas atividades, entretanto, esse dinheiro é “sujo” e precisa ser transformado em um dinheiro “limpo”. Para isso, o infrator trabalha com o objetivo de
ocultar a origem ilegal dos recursos.
A fragmentação de depósitos, em espécie, de forma a dissimular o valor total da
movimentação, é um dos comportamentos a se tomar cuidado no que diz respeito
ao combate à lavagem de dinheiro.
As instituições financeiras deverão comunicar às autoridades competentes (Bacen ou Coaf), dentro de 24 horas, todas as operações suspeitas que
ultrapassarem o valor limite preestabelecido. Além disso, se tratando de saques,
depósitos ou pedido de provisionamento com valores superiores a R$ 100.000,00,
deverá ser informada a autoridade competente, independentemente de o cliente
ser suspeito ou não.
As instituições financeiras deverão identificar seus clientes mantendo
cadastro atualizado, inclusive dos sócios-proprietários de pessoa jurídica.
Além disso, deverão manter registro das transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e atender, no prazo fixado pelo órgão
judicial competente, as requisições formuladas pelo Coaf, que se processam em
segredo de Justiça.

2.4. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema
informatizado que permite indicar em quais estabelecimentos os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança,
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depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio
de seus representantes legais e procuradores.
Esse cadastro não contempla dados de valor, de movimentação financeira ou de
saldos de contas/aplicações, sendo meramente cadastral, sendo que as regras relativas ao sigilo bancário e ao direito à privacidade devem ser observadas em toda
a implantação e operação do CCS.
O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas
pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder
Judiciário ou por outras autoridades.

2.5. Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)
O Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), operacionalizado pelo
Banco do Brasil, é um banco de dados que contém informações sobre os emitentes
de cheque que tenham sido devolvidos pelos motivos 12 (“Cheque sem Fundos – 2ª
Apresentação”), 13 (“Conta Encerrada”) e 14 (“Prática Espúria”).

2.6. Cadastro de Informações de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (Cadin)
O Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) é um banco de dados que contém os nomes de pessoas físicas e jurídicas com
obrigações pecuniárias vencidas e não pagas com órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta e de pessoas físicas que estejam com a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) cancelada e de pessoas jurídicas que
sejam declaradas inaptas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
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No que diz respeito ao Cadin, a função do Bacen limita-se à administração das
informações que compõem o seu banco de dados, mediante disponibilização da
rede do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen) aos seus integrantes,
bem como ao fornecimento de suporte técnico-operacional necessário ao processamento, controle e acompanhamento do fluxo de informações para seu pleno
funcionamento.

2.7. Sistema de Informações de Crédito do Bacen (SCR)
O Sistema de Informações de Crédito do Bacen (SCR) é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias
contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País.
O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas.
Atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos
clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 1.000,00, a vencer e
vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições
financeiras a seus clientes.
São registradas no SCR as seguintes operações:
• empréstimos e financiamentos;
• adiantamentos;
• operações de arrendamento mercantil;
• coobrigações e garantias prestadas;
• compromissos de crédito não canceláveis;
• operações baixadas como prejuízo e créditos contratados com recursos a liberar;
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• demais operações que impliquem risco de crédito;
• operações de crédito que tenham sido objeto de negociação com retenção
substancial de riscos e de benefícios ou de controle;
• operações com instrumentos de pagamento pós-pagos; e
• outras operações ou contratos com características de crédito, que sejam assim reconhecidos pelo Banco Central do Brasil (BCB).
As operações com cartão de crédito que envolvam empréstimo ou financiamento, como saque em caixa eletrônico, pagamento menor do que o total da fatura e
pagamento parcelado na loja são informadas ao SCR.
Na verdade, os financiamentos são feitos por bancos, pois as administradoras
de cartão de crédito são proibidas de financiar seus clientes. Nesses casos, o detentor do cartão de crédito aparecerá no SCR como cliente do banco, que é o real
financiador da operação intermediada pela administradora de cartão de crédito.
O contrato de adesão da administradora normalmente a autoriza a financiar o usuário do cartão em um banco.

Guarde que o SCR não é um cadastro restritivo, já que há informações tanto positivas quanto negativas.

O SCR apresenta valores de dívidas a vencer (sem atraso) e valores de dívidas
vencidas (com atraso), ou seja, na grande maioria dos casos, é uma fonte de informação positiva, pois comprova a capacidade de pagamento e a pontualidade do
cliente.
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Dessa forma, o fato de estar no SCR não é um fato negativo em si e não impede
que o cliente pleiteie crédito nas instituições financeiras, podendo, inclusive, contribuir positivamente na decisão da instituição em conceder o crédito.
Outro aspecto importante que diferencia o SCR dos cadastros restritivos é que,
diferentemente do que ocorre naqueles cadastros, existe, no SCR, uma exigência
para que as instituições financeiras tenham autorização específica de seu cliente
para a realização de consulta de seus dados no SCR.

2.8. Cadastro Positivo
Cadastro positivo é o nome dado a uma política pública destinada à formação do
histórico de crédito de pessoas físicas ou jurídicas, por meio da criação de bancos
de dados com informações de pagamento de dívidas e de cumprimento de outras
obrigações pecuniárias dessas pessoas.
O cadastro positivo tem por objetivo subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro ao consulente (potencial credor), permitindo uma melhor
avaliação do risco envolvido na operação. Essa melhora na avaliação do risco, por
sua vez, pode resultar na oferta de condições mais vantajosas para o interessado.

3. Depósitos à Vista (Conta-corrente)
Os principais tipos de conta são a conta de depósito e a conta-salário, sendo que a conta de depósito pode ser à vista (conta-corrente) ou poupança.
As contas de depósito são o tipo mais usual de conta bancária. Nelas, o dinheiro
do depositante fica à sua disposição para ser sacado a qualquer momento.
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Por seu turno, a conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do
empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Essa conta não admite outro tipo de depósito além daqueles realizados pela fonte pagadora
e não é movimentável por cheques. Pode ser utilizada também para o pagamento
de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.
Como já visto, a abertura e a manutenção de conta-corrente pressupõem contrato
firmado entre as partes: instituição financeira e cliente, devendo o cliente apresentar
informações como preenchimento de ficha proposta de abertura de conta, devidamente
acompanhada dos respectivos documentos cadastrais que já conhecemos.
Lembre-se também de que uma conta-corrente pode ser encerrada a qualquer
momento, mas desde que respeitadas algumas condições. Assim, se a conta for
encerrada pelo banco, ele deverá comunicar o cliente por escrito e, em casos de
fraudes e irregularidades, deve comunicar imediatamente ao Bacen. Mas, por outro
lado, se o cliente for o requerente pelo fim da conta, deve entregar ao banco documento solicitando o encerramento da conta, além de devolver todos os cheques
que ainda possua.
Falando em cheque, guarde que ele é, ao mesmo tempo, uma ordem de pagamento à vista e um título de crédito. É uma ordem de pagamento à vista, porque deve ser
pago no momento de sua apresentação ao banco sacado, e é um título de crédito para
o beneficiário que o recebe, porque pode ser protestado ou executado em juízo.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

18 de 144

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Produtos e Serviços Financeiros - Parte I
Prof. Manuel Piñon

Ainda em relação ao cheque, tenha em mente que o termo “sacado” se refere à
instituição financeira onde está depositado o dinheiro do emitente e que pagará o
cheque, existindo ainda outras figuras como o “sacador”, que é quem emite o cheque – e que também é chamado de “credor” por ser quem possui crédito no banco
(dinheiro na conta) –, e o “beneficiário” (ou “favorecido”), que é o destinatário do
cheque, ou seja, quem irá usufruí-lo.
No que diz respeito ao cheque, existem os prazos de apresentação do cheque e
o prazo de prescrição do cheque que são diferentes e interdependentes.
O prazo de apresentação para cheques emitidos na mesma praça (mesmo município) que o banco sacado (que emitiu o cheque) é de 30 dias.
Entretanto, o prazo de apresentação para cheques apresentados em praças diferentes é de 60 dias, contados da data indicada como data de emissão do cheque.

É importante lembrar que os prazos de apresentação são orientados de acordo com
o local de emissão, e não o local de apresentação. Já o prazo de prescrição dos
cheques é de seis meses decorridos a partir do término do prazo de apresentação.

Os cheques não admitem aceite, por se tratarem de ordem de pagamento à
vista, não necessitando, assim, da aceitação do banco que vai pagá-lo (sacado).
Caso existisse o dever de manifestação do sacado, o cheque passaria a ser tratado
como uma promessa de pagamento, o que desvirtuaria sua natureza de ordem de
pagamento à vista.
Além disso, qualquer cheque pode ser pago mesmo antes da data de emissão
inserida nele, pois o cheque é uma ordem de pagamento à vista, válida para o dia
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de sua apresentação ao banco, mesmo que nele esteja indicada uma data futura.
Se houver fundos, o cheque será pago, ou seja, o chamado cheque pré-datado
pode ser pago antes da data intencionada.
A morte do emitente (sacador) ou sua incapacidade superveniente à emissão
não invalidam os efeitos do cheque já assinado.
A apresentação de cheques sem fundos não ocasionará a inclusão do emitente

no CCF pelo motivo 11 na 1ª apresentação de cheques sem fundo, ou seja, somente acarretará em inclusão no CCF na segunda apresentação, quando caracterizará
a inclusão devido ao Motivo 12 (2ª apresentação de cheques sem fundo).
Lembre-se de que o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), operacionalizado pelo Banco do Brasil, é um banco de dados que contém informações sobre
os emitentes de cheque que tenham sido devolvidos pelos motivos 12 (“Cheque sem
Fundos – 2ª Apresentação”), 13 (“Conta Encerrada”) e 14 (“Prática Espúria”).
As duas formas de oposição ao pagamento de um cheque já emitido são a sustação (ou oposição) e a contraordem (ou revogação).
A conta de depósito à vista é a forma mais simples de uma instituição financeira
captar recursos (operação passiva), já que é algo de simples adesão pelo cliente
devido ao seu custo zero, ou seja, é um excelente produto de captação de recursos
para as instituições financeiras, a custo zero, já que não são remuneradas.
Além disso, a conta-corrente, ou conta de depósitos à vista, possui alta liquidez,
ou seja, o dinheiro pode ser retirado facilmente pelo cliente.

4. Depósitos a Prazo (CDB e RDB)
As aplicações mais comuns no mercado financeiro são a poupança, o Certificado
de Depósito Bancário (CDB), o Recibo de Depósito Bancário (RDB) e os fundos de
investimento.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

20 de 144

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Produtos e Serviços Financeiros - Parte I
Prof. Manuel Piñon

Como toda aplicação financeira, os depósitos a prazo estão sujeitos a riscos,
sendo que, geralmente, os rendimentos são maiores nas aplicações de maior risco.

Basicamente, a conta de depósito a prazo tem maior rentabilidade do
que a de depósito à vista, em função de sua menor liquidez, já que, enquanto na conta-corrente o cliente pode retirar seu dinheiro a qualquer momento, nas
contas de depósito a prazo, a instituição financeira estipula um prazo para que o
cliente retire o dinheiro.
Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e os Recibos de Depósito Bancário
(RDBs) são títulos privados representativos de depósitos a prazo feitos por pessoas
físicas ou jurídicas.
Podem emitir CDB os bancos comerciais, múltiplos, de investimento, de desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal, enquanto o RDB, além dos mesmos
listados para o CDB, também pode ser emitido por sociedades de crédito e financiamento e pelas cooperativas de crédito a seus associados.
O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um exemplo de depósito a
prazo emitido pelos vários tipos de instituições financeiras que estipulam um prazo
para que o cliente retire seu dinheiro e, em contrapartida, emitem um certificado
de depósito bancário como forma de garantia.
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Os CDBs são títulos de renda fixa que possuem rentabilidade já determinada no
momento da aplicação. Eles se dividem entre títulos de rentabilidade pré-fixada e
pós-fixada.
Os títulos pré-fixados são aqueles em que o valor do resgate é definido já no
momento da aplicação. É a soma do valor investido, mais a taxa de juros predeterminada.
Já nos títulos pós-fixados, o investidor só saberá o valor de sua rentabilidade
no momento do resgate, pois o rendimento é a soma do valor aplicado, mais uma
taxa de juros predeterminada e o desconto da taxa de inflação do período (o que
justifica ser chamado de “renda fixa”, pois, mesmo sendo pós-fixado, o cliente já
tem um parâmetro do ganho que terá).
Em suma, o CDB é um título de crédito de renda fixa, podendo ser pré-fixado ou pós-fixado.
Guarde que, ao contrário da renda fixa, a renda variável não possui nenhum parâmetro predeterminado no momento da aplicação, é um investimento de flutuação
natural, podendo variar positiva ou negativamente, de acordo com as expectativas
do mercado. O principal exemplo desses títulos é a ação.
O Recibo de Depósito Bancário (RDB), também exemplo depósito a prazo, tem
semelhanças com o CDB e diferenças bastante pontuais.
O RDB, por se tratar de recibo representativo de depósito a prazo em instituição
financeira, não possui a cambiaridade típica dos títulos de crédito, como no caso
dos CDBs. Por essa razão, o RDB é considerado inegociável e intransferível. Não
obstante, entende-se que a legislação permite a alienação dos direitos nele representados por meio de contrato de cessão de crédito.
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Guarde, portanto, que o CDB possui liquidez maior do que o RDB, já que o RDB
não permite o seu resgate de forma antecipada, ou seja, o cliente só poderá retirar
após o prazo acordado. No caso do CDB, embora possa fazê-lo, se o cliente retirar
o dinheiro antes do prazo, deve pagar uma taxa por antecipar o resgate.
Além da diferença em termos de liquidez, a permissão de transferência por endosso é outra diferença, o CDB a permite, enquanto o RDB, não.
Algumas aplicações são parcialmente garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra um
mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que permite
recuperar os depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira, até determinado valor, em caso de intervenção, de liquidação ou de falência, sendo regulado
pela Resolução n. 4.222/2013 do Bacen.

Falando ainda em FGC, é importante destacar que suas instituições associadas
são a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as sociedades de crédito imobiliário, as companhias
hipotecárias e as associações de poupança e empréstimo, em funcionamento no
País, que:
• recebam depósitos à vista, em contas de poupança ou depósitos a prazo;
• realizem aceite em letras de câmbio;
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• captem recursos mediante a emissão e a colocação de letras imobiliárias, de
letras hipotecárias, de letras de crédito imobiliário ou de letras de crédito do
agronegócio; e
• captem recursos por meio de operações compromissadas tendo como objeto
títulos emitidos, após 08/03/2012, por empresa ligada.
As instituições associadas contribuem mensalmente para a manutenção do FGC,
com uma porcentagem sobre os saldos das contas correspondentes às obrigações
objeto de garantia, sendo garantido pelo FGC. O total de créditos de cada pessoa
contra a mesma instituição associada, ou contra todas as instituições associadas
do mesmo conglomerado financeiro, será garantido até o valor de R$ 250.000,00,
sendo garantidos pelo FGC os seguintes créditos:
• depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio;
• depósitos de poupança;
• depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado (CDB/RDB);
• depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques, destinadas
ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços
de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares;
• letras de câmbio;
• letras imobiliárias;
• letras hipotecárias;
• letras de crédito imobiliário;
• letras de crédito do agronegócio;
• operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após
08/03/2012 por empresa ligada.
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Além do FGC, existe o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que é uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica
própria, de direito privado, de abrangência nacional, que permite recuperar os depósitos ou créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito e nos bancos
cooperativos (Bancoob e Banco Sicredi), até determinado valor, em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial.
Nesse tipo de aplicação, incide Imposto de Renda (IR) em função do prazo da
aplicação, seguindo a premissa de que quanto mais tempo investido, menor a alíquota. Para aplicações com prazos inferiores a 30 dias, o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF) também é cobrado. A seguir, as alíquotas do IR praticadas para
cada prazo:

5. Caderneta de Poupança
A tradicional caderneta de poupança, muito popular entre os brasileiros, surgiu
no Brasil quando o imperador Dom Pedro II instituiu a Caixa Econômica Federal.
De lá para cá, as cadernetas de poupança receberam diversas atualizações e foram
modificadas ao longo do tempo, mas não deixaram de ser um investimento popular.
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As cadernetas de poupança são regulamentadas pelo Bacen e possuem algumas características particulares, como a isenção de taxas administrativas, a não
incidência de Imposto de Renda sobre seus rendimentos e garantia do FGC para
valores de até R$ 250 mil.
Entretanto, a poupança possui baixa rentabilidade devido à sua alta liquidez,
remunerando, em verdade, sobre o menor saldo na conta durante o mês.
Essa remuneração sobre o menor saldo do mês acontece, porque a poupança
possui uma rentabilidade mensal, ou seja, todo mês pagará uma porcentagem
baseada no valor presente na conta, porém, essa porcentagem será baseada na
menor quantia que esteve presente na conta durante o mês.
Exemplo: imagine que, em sua poupança, do dia 1º até o dia 15 de determinado
mês, existia R$ 100.000,00 e que você resolveu fazer um saque de R$ 50.000,00
no dia 16 (fazendo com a que a conta ficasse com R$ 50.000,00 do dia 16 até o dia
30), então, a poupança pagará uma porcentagem sobre o valor que esteve presente na segunda quinzena do mês (do dia 16 ao dia 30), ou seja, vai calcular a sua
remuneração sobre os R$ 50.000,00, já que esse foi o menor saldo do período.
As cadernetas de poupanças devem destinar seus recursos ao âmbito social.
Enquanto a poupança da Caixa Econômica Federal destina os recursos de sua poupança ao setor habitacional, o do Banco do Brasil os destina à área rural.
Após a publicação da MP n. 567/2002, para depósitos feitos até 3 de maio de
2012, as regras antigas ainda valem, ou seja, nesses casos, a poupança continua
rendendo 0,5% ao mês para PF e 1,5% ao mês para PJ (ou 6% ao ano para todos
os casos), mais a variação da Taxa Referencial (TR).
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Já para depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012 e contas abertas a partir
dessa data, sempre que a Selic (taxa básica de juros) ficar em 8,5% ao ano ou
abaixo disso, o rendimento da poupança passa a ser de 70% da Selic mais a TR.
A alíquota da rentabilidade das poupanças de pessoas físicas é diferente das
pessoas jurídicas, pois mesmo que a taxa geral de ambas seja de 6% ao ano + TR,
as taxas específicas de cada uma se diferem em alguns pontos. Enquanto a taxa
das PFs é de 0,5% ao mês + TR, a das PJs é de 1,5% ao trimestre + TR.
Veja quando a taxa Selic estava em 9% aa:

6. Letras de Câmbio
Guarde que a letra de câmbio é o instrumento de captação específico das financeiras ou sociedades de crédito, financiamento e investimento, sendo emitida com
a finalidade obter recursos para o financiamento do crédito ao consumidor final,
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com base numa transação comercial, sendo os prazos mínimos e condições de captação iguais aos do CDB.
Tecnicamente falando, uma letra de câmbio é título de crédito, negociável no
mercado, pelo qual o emitente (sacador) dá ao aceitante (sacado), ordem de pagar,
ao beneficiário investidor (tomador), determinada quantia, no tempo e nos lugares
fixados na cambial (letra de câmbio), ou seja, é uma ordem de pagamento em que
uma pessoa ordena que uma segunda pessoa pague determinado valor para uma
terceira.
Em uma letra de câmbio, o emitente é o devedor, a instituição financeira é a
aceitante e o beneficiário é a pessoa física ou jurídica investidora que, nesse caso,
é a adquirente letra de câmbio.
Elas devem ser registradas na Cetip e a sua negociação deve ser intermediada
por instituições financeiras e demais sociedades do sistema distribuidor de títulos e
valores mobiliários devidamente autorizadas pelo Bacen.

7. Títulos de Capitalização
Os títulos de capitalização são títulos de crédito que funcionam como uma espécie de poupança em que o cliente deixa seu dinheiro guardado, porém, com algumas características diferentes, sendo que a grande vantagem do investimento em
títulos de capitalização é a possibilidade de o cliente poder participar de sorteios de
prêmios.
Em outras palavras, um título de capitalização é um produto em que parte dos
pagamentos realizados pelo subscritor é usado para formar um capital, segundo
cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio título (condições gerais do
título) e que será pago em moeda corrente num prazo máximo estabelecido. O res-
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tante dos valores dos pagamentos é usado para custear os sorteios, quase sempre
previstos nesse tipo de produto e as despesas administrativas das sociedades de
capitalização.
Um título de capitalização só pode ser negociado por sociedades de capitalização, que são entidades constituídas como sociedade anônima e fiscalizadas pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep).
Em termos de base legal, há o Decreto-Lei n. 261/1967, que dispõe sobre as
operações das sociedades de capitalização, mencionando, no seu texto, artigos
do Decreto-Lei n. 73/1966, e na esfera infralegal, a Resolução CNSP n. 15/1992,
e alterações (Res. CNSP n. 23/2002 e Res. CNSP n. 101/2004) que estabelecem
as normas reguladoras das operações de capitalização no País, além de algumas
circulares da própria Susep.
As condições gerais, além de determinarem os direitos e as obrigações do subscritor/titular e da sociedade de capitalização, estabelecem também todas as normas referentes ao título de capitalização. Apresento vários itens que deverão constar nas condições gerais:
• Glossário: definição dos termos mais importantes para a compreensão das
condições gerais;
• Objetivo: define a finalidade do título, que é a formação de um capital no prazo e condições estabelecidos nas condições gerais;
• Natureza do título: informa sobre a sua indivisibilidade em relação à sociedade de capitalização, sendo facultada a transferência de titularidade;
• Início de vigência: prazo em que se dará o início do contrato, isto é, define a
data em que a sociedade assume a administração do título;
• Pagamentos: apresenta informações sobre o número de pagamentos, a vigência, atraso de pagamento, entre outros;
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• Cancelamento dos títulos: informa as condições nas quais a sociedade de capitalização poderá cancelar o título, porém, ela não poderá, em nenhum caso,
se apossar do capital constituído;
• Ordenação e identificação de títulos: informa o tamanho da série (número de
títulos emitidos numa mesma série). Em geral, quanto maior a série, menor
é a chance de ser sorteado;
• Sorteios: define de que forma são realizados os sorteios e os valores dos prêmios. Tais valores são sempre definidos como múltiplos do último pagamento
efetuado;
• Resgate: informa sobre o resgate do título de capitalização, definindo o prazo
de carência e a taxa de juros de capitalização do título. Especifica também
uma tabela que, em função do número de pagamentos realizados, fornece o
percentual em relação à soma dos pagamentos efetuados que o titular tem
direito em caso de resgate, isto é, qual o percentual do valor efetivamente
pago a que o subscritor tem direito em caso de resgate.
• Atualização de valores: informa como é realizada a atualização mensal da
provisão matemática, devendo-se utilizar a taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (TR). Essa taxa não inclui a taxa de juros de
0,5% ao mês aplicada à caderneta de poupança;
• Impostos e taxas: informa os impostos e as taxas incidentes, ou que venham
a incidir, sobre os valores do título;
• Informações: apresenta como o titular receberá informações sobre o seu título, acompanhando, assim, a evolução do capital constituído;
• Foro: deverá prever que o foro será o do domicílio do titular.
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Os títulos de capitalização são estruturados, quanto à sua forma de pagamento,
em três tipos distintos:
• PM: é um título que prevê um pagamento a cada mês de vigência do título;
• PP: é um título em que não há correspondência entre o número de pagamentos e o número de meses de vigência do título;
• PU: é um título em que o pagamento é único (realizado uma única vez),
tendo sua vigência estipulada na proposta.
Existem quatro modalidades diferentes para os títulos de capitalização:
• Modalidade tradicional: o título de capitalização que tem por objetivo restituir ao titular, ao final do prazo de vigência, no mínimo, o valor total dos pagamentos efetuados pelo subscritor, desde que todos os pagamentos previstos
tenham sido realizados nas datas programadas;
• Modalidade compra programada: o título de capitalização em que a sociedade de capitalização garante ao titular, ao final da vigência, o recebimento
do valor de resgate em moeda corrente nacional, sendo disponibilizada ao
titular a faculdade de optar, se este assim desejar e sem qualquer outro custo, pelo recebimento do bem ou serviço referenciado na ficha de cadastro,
subsidiado por acordos comerciais celebrados com indústrias, atacadistas ou
empresas comerciais;
• Modalidade popular: o título de capitalização que tem por objetivo propiciar
a participação do titular em sorteios, sem que haja devolução integral dos valores pagos. Normalmente, essa modalidade é a utilizada quando há cessão
de resgate a alguma instituição;
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• Modalidade incentivo: entende-se por modalidade incentivo o título de capitalização que está vinculado a um evento promocional de caráter comercial
instituído pelo subscritor. O subscritor, nesse caso, é a empresa que compra o
título e o cede total ou parcialmente (somente o direito ao sorteio) aos clientes consumidores do produto utilizado no evento promocional.
Os títulos de capitalização são estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 12 meses e em séries cujo tamanho deve ser informado no próprio título,
sendo, no mínimo, de 10.000 títulos. Por exemplo, uma série de 100.000 títulos
poderá ser adquirida por até 100.000 clientes diferentes, que são regidos pelas
mesmas condições gerais e, se for o caso, concorrerão ao mesmo tipo de sorteio.
O título prevê pagamentos a serem realizados pelo subscritor. Cada pagamento
apresenta, em geral, três componentes: cota de capitalização, cota de sorteio e
cota de carregamento.
As cotas de capitalização representam o percentual de cada pagamento que
será destinado à constituição do capital, conforme definido na pergunta n. 1. Em
geral, não representam a totalidade do pagamento, pois, como foi dito, há também
uma parcela destinada a custear os sorteios e outra destinada aos carregamentos
da sociedade de capitalização.
Esse capital também é chamado de provisão matemática para resgate.
Nos títulos com Pagamento Único (PU) em que haja sorteio, a cota de capitalização mínima deverá ser 70% do valor do pagamento. Porém, para títulos pertencentes às modalidades incentivo e popular com 12 meses de vigência, esse percentual
deverá ser, no mínimo, 50% do valor do pagamento.
Em resumo:
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PU COM SORTEIOS
Modalidade

Prazo de vigência
(meses)

Percentual mínimo destinado
à capitalização

Tradicional/compra
programada

-

70%

Popular/incentivo

Acima de 12

70%

Popular/incentivo

12

50%

Já nos títulos com pagamentos mensais (PM) ou pagamentos periódicos (PP),
os percentuais destinados à formação da provisão matemática deverão respeitar os
seguintes valores mínimos:
PRAZO DE VIGÊNCIA

MÊS DE VIGÊNCIA

(meses)

1º

2º

3º

4º

Acima de 12

10%

10%

10%

70% até o final

Ainda deverão satisfazer a seguinte condição: a média aritmética do percentual
de capitalização até o final da vigência deverá corresponder a, no mínimo, 70% dos
pagamentos realizados.
Para finalizar, cabe destacar que, nos títulos em que não haja sorteio, os percentuais destinados à formação da provisão matemática deverão corresponder, no
mínimo, a 98% de cada pagamento.
As cotas de sorteio têm como finalidade custear os prêmios que são distribuídos em cada série. Por exemplo, se numa série de 100.000 títulos com pagamento
único os prêmios de sorteios totalizarem 10.000 vezes o valor desse pagamento,
a cota de sorteio será de 10% (10.000/100.000), isto é, cada título colabora com
10% de seu pagamento para custear os sorteios. A cota de sorteio deverá ser informada nas condições gerais do título.
As cotas de carregamento deverão cobrir os custos de despesas com corretagem, colocação e administração do título de capitalização, emissão, atendimento
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ao cliente, desenvolvimento de sistemas, lucro da sociedade de capitalização e cota
de contingência, quando for o caso, conforme definido na nota técnica atuarial e
nas condições gerais do título. A cota de carregamento também deverá ser informada nas condições gerais do título.
Exemplo: suponha que, num título com pagamentos mensais no valor de R$ 100,00
cada um, o quarto pagamento apresente as seguintes cotas:
– Cota de capitalização: 75%;
– Cota de sorteio: 15%;
– Cota de carregamento: 10%.
Então, R$ 75,00 serão destinados para compor o capital, R$ 15,00 serão destinados para o custeio dos sorteios e R$ 10,00 serão destinados à sociedade de capitalização.
Quando o cliente for retirar o dinheiro que aplicou em títulos de capitalização, não conseguirá retirar o mesmo valor que aplicou, já que o dinheiro
aplicado pelo cliente é dividido em três partes: uma direcionada para o custeio dos
sorteios, outra para as despesas administrativas e o lucro do prêmio (carregamento) e só então há a terceira parte, que fica mantida na conta do cliente.
Em termos de realização dos sorteios, a sociedade de capitalização pode utilizar-se dos resultados de loterias oficiais para a geração dos seus números sorteados. Caso a sociedade opte por não os utilizar, ou se as loterias oficiais não se
realizarem, a sociedade de capitalização se obriga a realizar sorteios próprios com
ampla e prévia divulgação aos titulares, prevendo, inclusive, livre acesso aos participantes e a presença obrigatória de auditores independentes.
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O prêmio pode ser pago em um pagamento único ou em um pagamento parcelado, que deverá ser reajustado de acordo com a Taxa de Referência (TR) para a
cobrança de juros do mercado financeiro.
Diferente da poupança que possui total liquidez, os títulos de capitalização possuem a desvantagem de só permitirem a retirada do dinheiro após um ou dois
anos, de acordo com o plano escolhido pelo cliente.
O prazo de pagamento de um título de capitalização é o período durante o
qual o cliente compromete-se a efetuar os pagamentos que, em geral, são mensais
e sucessivos.
Já prazo de vigência é aquele período durante o qual o título de capitalização
está sendo administrado pela sociedade de capitalização, sendo o capital relativo
ao título atualizado monetariamente pela TR e capitalizado pela taxa de juros informada nas condições gerais do contrato. Tal período deve ser igual ou superior ao
período de pagamento.
Em suma, veja algumas vantagens e desvantagens dos títulos de capitalização:
• Vantagens: sorteio de prêmios, obrigação de poupar objetivando não atrasar
os pagamentos;
• Desvantagens: capital constituído inferior se comparado ao da caderneta de
poupança, prazo de carência para retirar o capital, proibição a depósitos aleatórios, penalidade em caso de resgate antecipado, isto é, antes de encerrado
o prazo de validade.

8. Planos de Aposentadoria e Previdência Privados
No Brasil de hoje, a previdência pública é insuficiente para suprir as necessidades após a aposentadoria que terá o trabalhador, ainda mais com seus constantes
deficit e perspectivas futuras complicadas considerando a tendência de envelhecimento da população.
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Assim, qualquer pessoa pode aderir a um plano de previdência privada, também chamado de previdência complementar, para complementar a previdência
oficial que, de certo modo, funciona também como um seguro de vida, ou seja,
protege a de contingências relacionadas a fatores como invalidez, morte, aposentadoria e perda de renda, doença etc.
A principal função dos planos de previdência é manter o padrão de renda e consumo do indivíduo, por meio da sua participação em sistema que acumula recursos
e garante uma renda mensal no futuro, normalmente a ser utilizada quando ele
para de trabalhar.

Enquanto as entidades fechadas, reguladas pela Previc e pelo CNPC, são
aquelas restritas a um grupo de empregados de determinada empresa como, por
exemplo, a Previ – dos empregados do Banco do Brasil –, as entidades abertas, reguladas pela Susep, são aquelas criadas para adesão do público em
geral, operadas por instituições financeiras, nas quais qualquer indivíduo
pode aderir ao plano nas condições pactuadas.

Previdência Complementar Aberta
Os planos previdenciários podem ser contratados de forma individual ou coletiva
(averbados ou instituídos) e podem oferecer, juntos ou separadamente, os seguintes tipos básicos de benefício:
• Renda por sobrevivência: renda a ser paga ao participante do plano que
sobreviver ao prazo de diferimento contratado, geralmente denominada de
aposentadoria;
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• Renda por invalidez: renda a ser paga ao participante em decorrência de
sua invalidez total e permanente ocorrida durante o período de cobertura e
depois de cumprido o período de carência estabelecido no plano;
• Pensão por morte: renda a ser paga ao(s) beneficiário(s) indicado(s) na
proposta de inscrição em decorrência da morte do participante ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de carência estabelecido no plano;
• Pecúlio por morte: importância em dinheiro, pagável de uma só vez ao(s)
beneficiário(s) indicado(s) na proposta de inscrição, em decorrência da morte
do participante ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido
o período de carência estabelecido no plano;
• Pecúlio por invalidez: importância em dinheiro, pagável de uma só vez
ao próprio participante, em decorrência de sua invalidez total e permanente
ocorrida durante o período de cobertura e depois de cumprido o período de
carência estabelecido no plano.
Atualmente, os dois principais produtos/serviços comercializados pelo mercado
de previdência complementar aberta são Plano Gerador de Benefício Livre e Vida
Plano Gerador de Benefício Livres.
Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL): os planos denominados PGBL,
durante o período de diferimento, terão como critério de remuneração da provisão
matemática de benefícios a conceder, a rentabilidade da carteira de investimentos
do FIE instituído para o plano, ou seja, durante o período de diferimento não há
garantia de remuneração mínima.
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O objetivo do plano é a concessão de benefícios de previdência aberta complementar, cuja proposta de inscrição indicará a data de concessão de benefícios
escolhida pelo participante.
O valor do benefício será calculado em função da provisão matemática de benefícios a conceder na data da concessão do benefício e do tipo de benefício contratado, de acordo com os fatores de renda apresentados na proposta de inscrição.
O participante do PGBL pode contratar um dos seguintes tipos de renda mensal:
• Renda mensal vitalícia: consiste em uma renda paga vitalícia e exclusivamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. O benefício
cessa com o falecimento do participante;
• Renda mensal temporária: consiste em uma renda paga temporária e exclusivamente ao participante. O benefício cessa com o falecimento do participante ou o fim da temporariedade contratada, o que ocorrer primeiro;
• Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido: consiste em uma
renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data da concessão do
benefício;
• Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado: consiste em
uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão
do benefício escolhida.
Vida Plano Gerador de Benefício Livres (VGBL): é, em verdade, um pano
de sobrevivência (de seguro de pessoas) que, após um período de acumulação de
recursos (período de diferimento), proporciona aos investidores (segurados) uma
renda mensal – que poderá ser vitalícia ou por período determinado – ou um pagamento único. O VGBL é classificado como seguro de pessoa não como um plano de
previdência complementar.
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O VGBL é um seguro de vida que tem por objetivo pagar uma indenização,
ao segurado, sob a forma de renda ou pagamento único, em função de sua sobrevivência ao período de diferimento contratado.
Em suma, o serviço de previdência oferecido pelos bancos se divide em dois
modelos: PGBL e VGBL, sendo que, em ambos os modelos, o cliente contribui para
garantir uma dessas opções: ou renda vitalícia, ou saque único (de todo o valor
investido), ambos baseados no valor mantido. Vale ressaltar que, na opção de renda vitalícia, não existe a obrigatoriedade de valor mínimo.
A vantagem do PGBL está atrelada ao Imposto de Renda, pois ele permite deduzir 12% da cobrança do IR sobre a renda bruta anual. Já no VGBL esse desconto
não é possível, pois não há desconto dos prêmios mensais, é um plano indicado
para pessoas que não declaram o Imposto de Renda.
Enquanto no PGBL a tributação incide sobre todo valor retirado, no VGBL incidirá
apenas sobre os rendimentos obtidos com o valor aplicado. Por exemplo: se Fulano investiu R$ 100,00 em previdência e, passado algum tempo, obteve rendimentos de R$
50,00, totalizando R$ 150,00. No PGBL, a cobrança seria sobre o total de R$ 150,00,
enquanto no VGBL seriam cobrados apenas sobre os R$ 50,00 de rendimento.
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Existem carências relativas aos prazos nos dois planos de previdência.
A norma prevê o estabelecimento em contrato de resgate total com no mínimo
60 dias e no máximo 24 meses a partir da contratação e de resgate parcial
com intervalos entre 60 dias e 6 meses. Já para portabilidade, o período de
carência é de 60 dias a partir da contratação.
A portabilidade só é permitida entre planos do mesmo segmento, isto é, entre
planos de previdência aberta complementar (VGBL) ou entre planos de seguro de
vida com cobertura por sobrevivência (VGBL), não sendo possível a portabilidade
de um plano VGBL para um PGBL, ou vice-versa, além disso, a portabilidade só é
permitida entre planos do mesmo participante.
O serviço de previdência não tem seus investimentos protegidos pelo principal órgão responsável por essa atividade que é o Fundo Garantidor do Crédito
(FGC).
A taxa de carregamento incide sobre cada depósito que é feito nos planos de
previdência. Serve para cobrir despesas de corretagem e administração. Na maioria dos casos, a cobrança dessa taxa não ultrapassa 5% sobre o valor de cada
contribuição que for feita.
Previdência Complementar Fechada
A previdência complementar fechada integra o sistema de previdência social
brasileiro e constitui importante instrumento de proteção adicional ao trabalhador e
mecanismo de formação de poupança interna de longo prazo, necessário para ampliar a capacidade de investimento do país e diversificar as fontes de financiamento
do crescimento econômico.
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As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs), conhecidas popularmente como fundos de pensão, são organizadas por empresas e associações com o objetivo de garantir a seus empregados ou associados uma complementação à aposentadoria oferecida pelo Regime Geral de Previdência Social
(operacionalizado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS), por meio
da administração de planos de benefícios.
As EFPCs são então operadoras de plano(s) de benefícios, constituídas na forma
de sociedade civil ou a fundação, e sem fins lucrativos, estruturada na forma do
art. 35, da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, que tenha por objeto
operar plano de benefício de caráter previdenciário.
As EFPCs podem ser classificadas, de acordo com os planos de benefícios que
administram, em de plano comum, quando administram plano ou conjunto de
planos acessíveis ao universo de participantes ou de multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos para diversos grupos de participantes, com
independência patrimonial.
As EFPCs podem ser classificadas ainda, de acordo com seus patrocinadores ou
instituidores, em singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador/instituidor ou multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor.
A criação de uma entidade fechada de previdência complementar está condicionada à motivação do patrocinador ou instituidor em oferecer aos seus empregados
ou associados planos de benefícios de natureza previdenciária, razão pela qual são
acessíveis, exclusivamente aos servidores ou aos empregados dos patrocinadores
ou aos associados ou membros dos instituidores.
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Os planos de benefícios administrados por essas entidades podem garantir, além
da complementação à aposentadoria, proteção contra eventos não programados,
como morte, doença, invalidez, dentre outros a depender do regulamento do plano.
As EFPCs são mantidas pelas contribuições do empregador e do empregado, que são vertidas aos respectivos planos de benefícios, para serem
investidos e retornarem, na forma de renda, ao empregado no momento da aposentadoria.
Quando os fundos são oferecidos por associações ou entidades de classe, o processo ocorre da mesma maneira, mas as contribuições serão feitas apenas pelos
associados.
Os planos nos quais há contribuição da empresa são denominados patrocinados,
e a empresa, por sua vez, é chamada de patrocinadora, enquanto as associações
e entidades de classe que oferecerem planos são chamadas instituidoras.
De uma forma resumida, os planos de benefícios oferecidos pelas EFPCs podem
ser de três tipos:
• Contribuição Definida (CD): nesse tipo de plano, decide-se o tamanho da contribuição a ser efetuada ao plano, e o benefício do participante é definido no
momento da aposentadoria, com base no montante de recursos que o participante tenha contribuído durante o período que trabalhou;
• Benefício Definido (BD): nesse tipo de plano, o valor do benefício do participante é decidido no momento de sua adesão e suas contribuições vão variar à medida de sua vida de trabalho para alcançarem o valor estipulado inicialmente;
• Contribuição Variável (CV): nessa classificação, entram aqueles planos que
têm presentes características de ambos os tipos de planos citados acima.
Trata-se de uma mistura entre contribuição e benefício definidos.
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Atualmente, o sistema de previdência complementar fechado conta com mais
de 300 EFPCs que administram, aproximadamente, 1.100 planos, oferecendo proteção previdenciária a cerca de seis milhões de brasileiros, entre participantes ativos, inativos e assistidos.
Vamos, agora, guardar mais alguns conceitos que podem aparecer em sua prova:
• Patrocinador: empresa ou grupo de empresas, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que instituam, para seus empregados
ou servidores, plano de benefícios de caráter previdenciário, administrado por
uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC);
• Participante: pessoa física que adere ao plano de benefícios administrado
por uma entidade;
• Assistido: participante de plano de benefícios, ou seu beneficiário, em gozo
de benefício de prestação continuada;
• Direitos e obrigações: além daquelas condições expressas no regulamento
do plano de benefícios, documento contratual no qual constarão os seus direitos e as suas obrigações, os participantes e assistidos direitos, como
pleno acesso às informações relativas a gestão do patrimônio do plano de
benefícios, proteção do Estado em relação à defesa dos seus direitos e inserção nos conselhos deliberativos e fiscal das entidades fechadas de previdência complementar. Dentre as responsabilidades dos participantes e assistidos
está a de demandar a qualidade da governança da EFPC visando o gerenciamento adequado dos planos de benefícios.
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9. Seguros
O seguro é um serviço em que o banco estabelece uma relação de intermediação entre os clientes e as sociedades seguradoras.
Existem uma infinidade de contratos de seguros, protegendo embarcações, cargas, integridade física, vida, patrimônio pessoal etc.
Basicamente, o cliente, seja ele um indivíduo ou uma empresa, contrata o serviço de seguros como forma de garantir a proteção de determinado bem, ou mesmo o bem-estar de sua família. O impacto financeiro de um sinistro pode causar
grandes prejuízos econômicos e levar a empresa que não se precaveu à falência,
ou mesmo o indivíduo a perder parte substancial de um patrimônio que lhe exigiu
anos para acumular. É nesse momento que o seguro se torna importante.
O seguro é baseado na transferência do risco de perda de uma pessoa (física
ou jurídica) para uma entidade (a seguradora) que assume os riscos e recebe em
troca o prêmio. O conjunto dos prêmios de vários riscos, maioria sem ocorrência de
sinistro, permite às seguradoras formar reservas para pagar os sinistros.
Registre-se que existem situações em que o seguro é obrigatório, como o caso
do Programa Minha Casa Minha Vida, em que os imóveis são obrigatoriamente segurados, sendo vedada a aquisição sem seguro.
O seguro pode ser transferível para outrem, é o chamado resseguro. Também
conhecido como “seguro do seguro”. O resseguro é a operação pela qual o segurador transfere a outro indivíduo, total ou parcialmente, o risco assumido no seguro.
Nessa operação, o segurador deseja diminuir suas responsabilidades em um contrato de alto risco e, assim, cede a outrem uma parte do compromisso e do prêmio
recebido.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

44 de 144

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Produtos e Serviços Financeiros - Parte I
Prof. Manuel Piñon

Já nas operações de cosseguro, ocorre a divisão de um risco segurado entre
várias seguradoras, cada uma das quais se responsabiliza por uma quota-parte determinada do valor total do seguro. Uma delas, indicada na apólice e denominada
“seguradora líder”, assume a responsabilidade de administrar o contrato, e representar todas as demais no relacionamento com o segurado, inclusive em caso de
sinistro.
A apólice é o contrato emitido pela seguradora após consolidar e formalizar o
seguro. Ele oficializa a aceitação do risco, objeto do contrato de seguro, pela seguradora. Na apólice, deverão ser detalhadas todas as condições contratuais, o objeto
segurado, o valor do prêmio, o prazo do contrato, as situações em que a indenização não é devida, os tipos de coberturas e as garantias contratadas, os estipulantes
e beneficiários, entre outras informações.
Sinistro é o risco que será coberto pelo seguro. No mercado de seguro, sinistro
refere-se a qualquer acontecimento imprevisível em que o bem segurado sofre um
acidente ou prejuízo material. Representa a materialização do risco.
Já o prêmio, presente no serviço de seguros, não é de um sorteio feito pela
seguradora, mas, sim, o valor para você pagar em dinheiro pelo segurado à
entidade seguradora, para que esta assuma a responsabilidade de um determinado
risco de perda. É o seu custo quando você contrata um seguro!
Em vez de prêmio, é a indenização que é paga pela seguradora, é a sua obrigação da seguradora no contrato de seguro, ou seja, o segurado paga o prêmio para
a seguradora e, em caso de sinistro, paga a ele uma indenização pela ocorrência
do sinistro.
Registre-se ainda que, além do prêmio, existe uma franquia que é paga pelo
segurado como parte do valor do prejuízo que teve com o sinistro.
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As operações de seguro rural gozam de isenção tributária irrestrita em relação aos tributos federais que incidiriam nessa operação.
O corretor de seguros, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as
sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas, ditos consumidores.
O exercício de sua profissão depende de habilitação técnico-profissional junto à
Fundação Escola Nacional de Seguros e Registro Profissional (Funenseg) concedido
pela Susep, de acordo com a Lei n. 4.594/1964 e com o Decreto-Lei n. 73/1966,
que disciplinam o papel, a função e a responsabilidade do corretor na intermediação de contratos de seguros, sendo requisito indispensável à concessão de registro
profissional de corretor de seguros a comprovação de contratação de seguro para
cobertura de responsabilidade civil do corretor.

10. Arrecadação de Tributos e Tarifas Públicas
Os convênios de arrecadação de tributos ou tarifas públicas são serviços
prestados pelas instituições financeiras às instituições públicas ou concessionárias
de serviços públicos, por meio de acordos e convênios específicos, que estabelecem as condições de arrecadações e repasses desses tributos/tarifas. Os prazos
de retenção dos produtos arrecadados, os fluxos dos documentos e as formas de
repasse são próprias de cada tributo/tarifa.
Esse tipo de prestação de serviço apresenta como vantagens para o banco,
dentre outras: o aumento de aplicações graças aos valores arrecadados, com consequente aumento das receitas, a conquista de novos clientes e a chamada ancoragem do cliente no banco (domicílio bancário).
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Esse tipo de prestação de serviço apresenta como vantagens para o órgão ou
concessionária pública, dentre outras: certeza do rigor no cumprimento das cláusulas contratuais, redução/eliminação de custos administrativos, segurança e tranquilidade no manuseio dos valores.
Já para o cliente usuário/contribuinte, apresenta as seguintes vantagens: comodidade do recolhimento/pagamento do tributo num domicílio bancário, segurança dos serviços executados, eliminação da perda de tempo e do trabalho de
pagamento em diferentes órgãos públicos e a possibilidade do agendamento por
meio do débito em conta.

11. Serviço de Compensação de Cheque e Outros Papéis
A Compensação de Cheques (Compe) é o acerto de contas entre instituições
financeiras, referente aos cheques depositados em estabelecimentos diferentes dos
sacados, sendo considerado um serviço essencial que não pode ser cobrado pela
instituição financeira.
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A regulamentação atual determina que a compensação de cheques seja efetuada unicamente por intermédio de imagem digital e outros registros eletrônicos do
cheque (“truncagem” de cheques).
O prazo de bloqueio do valor do cheque não pode ser superior a um dia útil,
contado a partir do dia seguinte ao do depósito, podendo, entretanto, ser alterado
em função de feriado local na praça sacada, com acréscimo de um dia útil ou por
inoperância do sistema de compensação, com prorrogação, nesse caso, até o dia
útil seguinte ao do restabelecimento do sistema.
O prazo de bloqueio do cheque não pode ser alterado em virtude de falha operacional do banco remetente ou do banco destinatário no processo de compensação.
Os depósitos efetuados em cheque que sofrerem bloqueio por prazos superiores
aos regulamentares devem ser remunerados, por dia de excesso, pela taxa Selic.
No caso de devolução do cheque, a partir do fim do prazo de bloqueio, o cheque
devolvido deve estar à disposição do cliente depositante em sua dependência de
relacionamento em até:
• dois dias úteis, no caso de depósito feito na mesma praça da dependência de
relacionamento do cliente; ou
• sete dias úteis, no caso de depósito feito em praça distinta daquela onde situada a dependência de relacionamento do cliente.
Os prazos de entrega citados podem ser acrescidos em função, por exemplo, de
feriado local na praça onde é situada a dependência de relacionamento do cliente
e mediante acordo entre o cliente e o remetente, o cheque pode ser devolvido em
outra dependência. Nesse caso, sem previsão de prazo regulamentar.
Os valores depositados ficam disponíveis, no caso de saque, no dia útil seguinte
ao último dia do prazo de bloqueio e, para compensar débitos na respectiva con-
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ta-corrente do depositante, os valores depositados ficam disponíveis na noite do
último dia do prazo de bloqueio.
Os depósitos em cheques de outra dependência de um mesmo banco observam
os mesmos prazos máximos de bloqueio e de entrega previstos para os cheques
de outro banco, podendo ser reduzidos de acordo com os critérios próprios de cada
banco.
Para compensar um cheque sacado contra uma agência bancária no exterior,
o cliente deve procurar um agente autorizado a operar no mercado de câmbio.

12. Cobrança, Pagamentos de Títulos e Carnês e Transferências Automáticas
A cobrança bancária é um serviço de emissão títulos, como boletos e duplicatas, oferecido para possibilitar, à empresa, o recebimento de valores referentes
à prestação de serviços ou venda de mercadorias. É um serviço que garante maior
segurança à empresa em suas cobranças.
As empresas deverão ter conta bancária na instituição financeira (banco) em
que contrataram o serviço de cobrança bancária, e a cada título cobrado de seus
clientes, deverá pagar uma taxa que varia de acordo com o que foi pactuado com
o banco.
A cobrança bancária estabelece uma relação de transparência entre banco e
empresa. Por intermédio do serviço de cobrança bancária, os bancos tomam conhecimento dos fluxos de caixa das empresas, o que facilita a concessão de empréstimos e taxa de juros diferenciadas.
Os títulos emitidos pelo banco por meio do serviço de cobrança bancária poderão ser pagos em qualquer agência bancária até o dia de seu vencimento.
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Os personagens da cobrança bancária são os mesmos do serviço de
cheques, já que na cobrança bancária há o banco, que será o responsável pela
operação e, portanto, receberá o pagamento do sacado e depositará na conta do
cedente; o sacado, responsável por pagar o título, e o cedente, que é quem emite a cobrança e que receberá o pagamento.
Modalidades de Cobrança
Diversas modalidades de cobrança garantem o atendimento diferenciado ao
cliente, de acordo com sua necessidade específica:
• Simples: o banco efetua a cobrança de títulos emitidos por seus clientes ou
endossados a seu favor, creditando os recursos recebidos em conta de livre
movimentação;
• Simplificada: o cedente entrega os bloquetos diretamente ao sacado, por
ocasião da venda ou entrega de mercadoria. Nessa cobrança, os títulos poderão ter vencimento de até um dia e não necessitam de registro prévio do
banco. Pode ser feita de forma manual ou eletrônica;
• Descontada: o banco efetua cobrança de títulos emitidos ou endossados em
seu favor, por conta de operações de descontos negociadas com clientes da
carteira comercial;
• Caucionada: o banco efetua cobrança de duplicatas dadas em caução de
empréstimos concedidos a clientes da carteira comercial;
• Vinculada: o banco realiza cobrança de títulos dados em garantia de operações de crédito, vinculados sob a forma de fundo de liquidez.
Para o cliente, a cobrança bancária apresenta as seguintes vantagens:
• cobrança de títulos em qualquer moeda;
• cobrança de títulos em qualquer praça, inclusive nas cidades onde o banco
não mantém agência;
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• flexibilidade para determinação de diferentes prazos de protestos;
• informação do produto da cobrança em tempo real, quando o título é pago no
próprio Banco do Nordeste, e em D+1, se liquidado por meio do serviço de
compensação;
• sistema de cobrança para clientes – o banco disponibiliza sistema completo e
prático, com todas as facilidades para controle do faturamento de vendas a prazo.
Já os contratos e convênios no âmbito do pagamento das folhas de salários dos funcionários das instituições públicas ou empresas privadas proporciona, à empresa, realizar digitalmente o pagamento de salários, 13º, férias e
outros valores aos seus funcionários. Dessa forma, a empresa elimina o transporte
e manuseio de valores e a necessidade de sair do escritório.
Possui mais segurança para sua empresa e seus funcionários, normalmente,
por meio de um software gerenciador financeiro, aplicativo fornecido pelo banco ou
ainda por meio do uso de aplicativo próprio da empresa.
Nesse tipo de prestação de serviço, o pagamento é efetivado na conta registro
de salário, permitindo ao empregado exercer a livre opção bancária, conforme Resolução Bacen n. 3.402/2006.
No que diz respeito ao pagamento de títulos e carnês, é importante destacar que os títulos a pagar de um cliente têm o mesmo tratamento de seus títulos
a receber.
Basicamente, de um lado, o cliente informa ao banco, via computador, os dados sobre seus fornecedores, com datas e valores a serem pagos e, se for o caso,
entrega os comprovantes necessários ao pagamento e, de outro, o banco organiza
e executa todo o fluxo de pagamentos do cliente informando ao cliente todos os
passos executados.
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Um outro serviço prestado pelos bancos é a locação de cofres, que mediante
pagamento periódico de uma tarifa, o banco efetua a guarda de bens, valores e
documentos de seus clientes.
A chamada transferência automática de fundos é um serviço prestado ao
cliente, por gerenciamento de seu caixa, sendo necessário ter uma ou mais contas
em uma ou mais agências do banco. Ela deve observar as condições estipuladas
pelo cliente, que informa previamente ao banco em que contas deseja manter este
ou aquele saldo. Assim, o banco movimenta as contas do cliente de forma a fechar
o saldo diário de acordo com o determinado pelo cliente.

13. Internet Banking
O internet banking é o seu banco online, sendo possível fazer operações da
sua conta sem ter que ir até uma agência bancária, ou seja, realizar, por exemplo,
pagamento de contas, transferências, investimentos, tudo sem sair do computador.
Cada banco tem suas particularidades. Vamos conhecer as do Banrisul.
Banrisul Internet Banking
A agência virtual, por meio do Banrisul Internet Banking, utiliza um canal
seguro (HTTPS), evitando que sua senha e todos os outros dados das operações
sejam interceptados e adulterados por terceiros.
O cliente deve observar um ícone em forma de cadeado ou chave destacado
no seu navegador. Se ele estiver aparecendo, o cliente saberá que as informações
estão sendo transmitidas em modo seguro.
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Normalmente, o canal seguro só é utilizado quando o cliente entra na página do
Internet Banking, ou seja, a partir da tela em que você informa os dados da conta
e digita a senha de acesso. Em outras áreas do site do Banrisul que não realizam
operações bancárias, esse cadeado não aparece.
A maneira mais segura de acessar o Internet Banking é digitando sempre o endereço completo do Banrisul (http://www.banrisul.com.br) diretamente no navegador. O domínio do Banrisul sempre será “banrisul.com.br”. Deve-se evitar acessar o Internet Banking do Banrisul em direcionamento de links de outros sites,
assim como acessar o Internet Banking por um link recebido por uma mensagem
de correio eletrônico, pois será grande a probabilidade de ser um site ou e-mail
fraudulento com o intuito de direcioná-lo(a) para uma página falsa destinada a obter sua conta e senha.
O Banrisul disponibiliza para todos os clientes uma leitora para o uso do cartão
com chip, garantindo maior segurança para acessar a conta a partir de um computador com acesso ao Internet Banking.
O Banrisul foi pioneiro na utilização de cartões inteligentes com chip para realização de operações bancárias e compras de crédito e débito, em substituição aos
antigos cartões com tarja magnética. Os cartões com chip possuem capacidade de
processamento com um microprocessador criptográfico e memória própria que armazena uma chave privada de assinatura digital emitida pelo Banrisul identificando
o cliente.
Esse sofisticado mecanismo de segurança utilizado pelo cartão impossibilita a
violação da chave privada do cliente, inibindo a clonagem do cartão e outros tipos
de fraudes e aumentando a confiabilidade do uso, sendo exigido que o acesso ao
Internet Banking seja feito via autenticação com o cartão com chip.
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14. Fundos de Investimentos
Um fundo de investimento pode ser conceituado como uma espécie de “comunhão de recursos”, constituído sob forma de condomínio, destinado à aplicação em
ativos financeiros no mercado financeiro e de capitais.
O valor da cota do fundo de investimento é recalculado periodicamente, sendo
que a sua remuneração varia de acordo com os rendimentos dos ativos financeiros
que compõem o fundo.
Normalmente, não existe uma garantia de que o valor resgatado será superior
ao valor aplicado, mas é fundamental que todas as características de um fundo
constem de seu regulamento, sendo que o funcionamento dos fundos de investimento depende de prévia autorização da CVM, que também é responsável pelo
acompanhamento e fiscalização.
Os fundos podem ser classificados em função do prazo de carência para resgate
ou de remuneração de suas cotas, do nível de risco, do segmento em que atua, ou
dos ativos que compõem o seu patrimônio.
Quanto à composição de sua carteira, os fundos são classificados em:
• Fundo de renda fixa:
–– renda fixa de curto prazo;
–– renda fixa referenciado;
–– renda fixa simples;
–– renda fixa – dívida externa;
• Fundo de ações:
–– de ações simples;
–– de ações – mercado de acesso;
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• Fundo cambial; e
• Fundo multimercado.
Os fundos de investimentos são regidos por um regulamento e têm na assembleia geral seu principal fórum de decisões.
Os fundos de investimento constituem-se num mecanismo organizado com a
finalidade de captar e investir recursos no mercado financeiro, transformando-se
numa forma coletiva de investimento, com vantagens, sobretudo, para o pequeno
investidor individual.
Tais fundos de investimentos, por meio da emissão de cotas, reúnem aplicações
de vários indivíduos para investimento em carteiras de ativos disponíveis no mercado financeiro e de capitais.
Os fundos podem ser formados como condomínios abertos, em que o resgate das cotas pode ser solicitado a qualquer tempo, ou fechados, em que o
resgate só se dá no término do prazo de duração do fundo.
Em suma, guarde que:

A aplicação em um fundo de investimento financeiro não tem garantia
do FGC, nem do FGCoop, já que o patrimônio dos bancos não se confunde com o
patrimônio dos fundos de investimento financeiro que eles administram.
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Quando um banco enfrenta problemas, os cotistas do fundo podem fazer assembleias e mudar a administração do fundo para outra instituição. Todos os tipos
de fundo de investimento são acompanhados e fiscalizados pela CVM.

15. Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com o processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com
ativos financeiros e valores mobiliários.
São integrantes do SPB os serviços de compensação de cheques, de compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito, de transferência de
fundos e de outros ativos financeiros, de compensação e de liquidação de operações
com títulos e valores mobiliários, de compensação e de liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros, e outros, chamados coletivamente
de entidades operadoras de Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMF).
As Infraestruturas do Mercado Financeiro (IMFs) desempenham um papel
fundamental para o sistema financeiro e a economia de uma forma geral, sendo
importante que os mercados financeiros confiem na qualidade e continuidade dos
serviços prestados pelas IMFs. Seu funcionamento adequado é essencial para a
estabilidade financeira e condição necessária para salvaguardar os canais de transmissão da política monetária.
Tenha agora uma visão geral das IMFs:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

56 de 144

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Produtos e Serviços Financeiros - Parte I
Prof. Manuel Piñon

Câmara Interbancária de
Pagamentos (CIP)

Banco Central do Brasil

Sitraf
(transferências de
fundos LBTR)

Siloc
(transferências de
fundos LDL)

Brasil, Bolsa, Balcão (B3)

C3 (cessões de
crédito LBTR)

Selic (títulos
públicos LBTR)

Câmara
BM&FBovespa (renda
variável e fixa privada
LDL e LBTR)
Câmara de
câmbio (câmbio
interbancário LDL)

Câmara de ativos (títulos
públicos LDL)
STR
(transferências de
fundos LBTR)

Rede do Sistema Financeiro
Nacional - RSFN

Central
depositária da
BM&FBovespa (ações
e ouro)
Sistema
de registro da
BM&FBovespa (registro de
ativos financeiros)

Cetip UTVM (títulos
privados, swaps e outros
LDLs e LBRTs)

Reservas
bancárias e
contas de
liquidação
Compe
(cheques LDL)

Serasa
(registro de ativos
financeiros)

Cetip Ufin (registro de
ativos financeiros)

Em outras palavras, podemos dizer que o SPB é formado pelo conjunto de regras, instrumentos e operações interligadas que garantem a movimentação financeira na economia de mercado.
Compreende serviços de:
• compensação de cheques;
• compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito de
operações com títulos e valores mobiliários e de operações realizadas em bolsas de mercadorias e de futuros;
• transferência de fundos e de outros ativos financeiros.
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O SPB tem por função a transferência de recursos financeiros, o processamento
e a liquidação de pagamentos para pessoas físicas, jurídicas e entes governamentais, ou seja, é um sistema que permite transferências de recursos, bem como o
processamento e a liquidação de pagamentos para pessoas, empresas, órgãos do
governo e instituições financeiras.
Todos os agentes atuantes em nossa economia participam desse sistema, interagindo com o SPB sempre que emitem cheque, fazem compras com o cartão de
débito ou ainda quando realizam um DOC ou um TED.
Nosso SPB tem alto grau de automação, com crescente utilização de meios eletrônicos para transferência de fundos e liquidação de obrigações, em substituição
aos instrumentos baseados em papel. Até meados dos anos 1990, as mudanças no
SPB foram motivadas pela necessidade de se lidar com altas taxas de inflação e,
por isso, o progresso tecnológico então alcançado visava principalmente o aumento
da velocidade de processamento das transações financeiras.
O Bacen desempenha papel relevantíssimo acerca da vigilância do SPB, atuando
para promover a solidez, o funcionamento normal e o contínuo aperfeiçoamento do SPB.
Atualmente, os sistemas de compensação e de liquidação estão sujeitos à autorização e
à supervisão do Bacen, inclusive para aqueles que liquidam operações com títulos.
Além de exercer o papel de supervisor do SPB, o Bacen também atua como operador do sistema, na medida em que administra serviços de liquidação.
Nesse âmbito, guarde que o Bacen opera o Sistema de Transferência de Reservas (STR) e o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
O Selic é operado pelo Bacen e tem a função de garantir a custódia e a liquidação dos títulos públicos federais, realizando suas operações por meio do sistema de
liquidações brutas em tempo real.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

58 de 144

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Produtos e Serviços Financeiros - Parte I
Prof. Manuel Piñon

Registre-se ainda que o Cetip é um sistema diferente do Selic, pois enquanto o
Selic realiza operações com títulos públicos, o Cetip executa operações com títulos
particulares. Além disso, ao contrário do Selic, o Cetip realiza predominantemente
liquidações diferidas líquidas e, somente em casos de exceção, usa o sistema de
liquidação bruta em tempo real.
Já o STR está relacionado à transferência de fundos entre as instituições participantes, enquanto o Selic à liquidação e custódia de operações com títulos públicos
federais.
Ainda falando em STR, ele funciona como se fosse o coração do Sistema Financeiro Nacional, já que é por seu intermédio que ocorrem as liquidações das operações realizadas nos mercados monetário, cambial e de capitais, estabelecendo a
conexão entre as instituições financeiras e suas contas reserva bancária.
Todas as transferências de fundos entre contas mantidas no Banco Central do
Brasil têm de ser feitas por intermédio do STR, que foi instituído pela Circular Bacen
n. 3.100/2002.
Além disso, o STR é um sistema de Liquidação Bruta em Tempo Real (LBTR)
de transferência de fundos entre seus participantes, gerido e operado pelo Banco
Central do Brasil. As transferências de fundos, no âmbito do STR, são processadas
por meio de lançamentos nas contas mantidas pelos participantes no Banco Central
(contas reserva bancária).
Cumpre informar ainda que existem dois sistemas de liquidação: o sistema de
Liquidação Diferida Líquida (LDL) e o sistema de Liquidação Bruta em Tempo Real
(LBTR).
O sistema LDL realiza o processamento e a liquidação dos recursos entre instituições financeiras em horários predeterminados durante o dia, pelo valor líquido
entre seus participantes.
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Com a implantação do STR, operado pelo Banco Central, as transferências de
fundos interbancárias passaram a contar com a opção de liquidação em tempo real,
em caráter irrevogável e incondicional.
Assim, o sistema LBTR é considerado mais eficiente devido ao fato de que realiza o processamento e liquidação de seus títulos em tempo real, diferentemente do sistema LDL que o faz em datas preestabelecidas.
A grande vantagem dos sistemas do tipo LBTR é que, após serem processadas,
as transferências são consideradas irrevogáveis e incondicionais, ou seja, não podem ser canceladas ou estornadas, reduzindo os riscos de quem as recebe. Assim,
as operações serão liquidadas continuamente, operação por operação (no momento de sua execução), e para garantir a celeridade da liquidação os recursos serão
processados de acordo com seu valor bruto.
Existe ainda o Sistema de Transferência de Fundos (Sitraf), que é um caso
à parte no que diz respeito ao sistema de liquidação empregado, já que utiliza um
sistema híbrido, conciliando tanto o sistema LBTR quanto o LDL, ou seja, combina
característica da liquidação diferida líquida e da liquidação bruta em tempo real.
Enquanto o Sitraf, sistema operado pela Câmara Interbancária de Pagamentos
(CIP), é um sistema responsável por processar, em tempo real, transferências
eletrônicas entre os clientes de diferentes bancos, conhecidas como Transferência
Eletrônica Disponível (TED), o Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (Siloc) é o sistema que executa a
liquidação de Documento de Ordem de Crédito (DOC).
Mas, na verdade, o Siloc é um sistema que executa a liquidação de vários produtos:
• Documento de Ordem de Crédito (DOC);
• boleto de pagamento de valor inferior a R$ 250 mil;
• Transferência Especial de Crédito (TEC).
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Assim como a Compe, o Siloc utiliza mecanismo de liquidação diferida líquida, ou
seja, as obrigações são acumuladas por um período e, posteriormente, liquidadas
em bloco pelo valor multilateral líquido, em sessões de liquidação predeterminadas.
Para operacionalizar as transferências de fundos, o Bacen disponibiliza a conta reservas
bancárias, que é obrigatória às instituições que recebem depósitos à vista e opcional para os
bancos de investimento e para os bancos múltiplos sem carteira comercial.
O Bacen tem procurado atuar de forma mais intensiva também no sentido de
promover o desenvolvimento dos sistemas de pagamentos de varejo, visando, sobretudo, ganhos de eficiência relacionados, por exemplo, com o maior uso de instrumentos eletrônicos de pagamento, com a melhor utilização das redes de máquinas de atendimento automático e de transferências de crédito a partir do ponto
de venda, bem como com a maior integração entre os pertinentes sistemas de
compensação e de liquidação.
Além do STR e Selic, operados pelo Bacen, existem outros sistemas que compõem o SBP: CIP, Compe, Cetip, BM&FBOVESPA e Tecban.
A Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) é uma associação civil sem
fins lucrativos que tem como acionistas as principais instituições financeiras do País
e é composta pelo sistema Sitraf e o sistema Siloc.
A CIP tem como atribuição o processamento dos serviços de compensação e
liquidação dos pagamentos interbancários, ou seja, é a responsável pela liquidação
e compensação de DOCs, TEDs, bloqueto de cobrança, entre outros.
Já a BM&FBovespa se divide em quatro câmaras:
• BM&FBovespa – Ações (antiga CBLC);
• BM&FBovespa – Derivativos;
• BM&FBovespa – Ativos;
• BM&FBovespa – Câmbio.
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Por seu turno, a Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe)
executa a liquidação de cheques, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Bacen
quanto ao processamento de cheques, operada pelo Banco do Brasil para executar
a liquidação das obrigações interbancárias relacionadas com cheques de valor
inferior ao VLB-Cheque (R$ 250 mil).
O BB, operador da Compe, fornece o espaço físico e o apoio logístico necessários ao seu funcionamento, seja para a troca física de documentos, nas situações
em que isso acontece, seja para a compensação eletrônica de todas as obrigações.
Além do Bacen, participam da Compe as instituições bancárias, nomeadamente
os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas econômicas, bem como, facultativamente, as cooperativas de crédito e demais instituições financeiras não bancárias titulares de conta de liquidação no Bacen.
A Tecban – Tecnologia Bancária S.A. é a responsável por processar as transferências de fundos interbancárias, sendo empresa privada com fins lucrativos que
opera a rede de autoatendimento bancário denominada Banco24Horas.
No sistema de compensação e de liquidação operado pela TecBan, são processadas transferências de fundos interbancários relacionadas, principalmente, com
pagamentos realizados com cartões de débito nos estabelecimentos comerciais
credenciados para aceitação de cartões com a bandeira cheque eletrônico e com
saques em redes de atendimento automático de uso compartilhado.
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RESUMO
Entenda a mudança nas poupanças:
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
ABERTA

FECHADA

Entidade com fins lucrativos

Entidade sem fins lucrativos.

Maiores taxas de administração/carregamento.

Menores taxas de administração/carregamento.

Aportes individuais, sem a contribuição da
patrocinadora.

Tem contribuição da patrocinadora.

Só parte da rentabilidade vai para o participante.

Cem por cento da rentabilidade volta para a
conta dos participantes.

Não existe participação na gestão.

Participação na escolha dos conselhos fiscal e
deliberativo.

Nem todos os planos preveem cobertura de
risco.

Tem cobertura em casos de morte e invalidez.

Nem todos os planos preveem renda vitalícia.

Possui renda vitalícia.
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Visão geral:
Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP)

Banco Central do Brasil

Selic (títulos
públicos LBTR)

Sitraf
(transferências de
fundos híbrido)

Siloc
(transferências
de fundos – LDL
(D+1))

C3 (cessões de
crédito)

Compe (cheques – LDL
(D+1))

STR
(transferências de
fundos LBTR)
Rede do Sistema Financeiro
Nacional - RSFN

Contas de
liquidação

Derivativos (LDL (D+1))

Ativos (títulos públicos
(LDL (D0; D+1))

Câmbio (câmbio
interbancário LDL
(D+1; D+2))

Cetip
(títulos privados,
swaps e outros – LDL
(D+1), LBTR)

Ações (títulos,
ações, privados e
opções LDL (D+1;
D+3), LBTR)

Espero que você tenha gostado dessa aula.
Até a próxima!
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (FCC/SEMPLAN/TÉCNICO/2016) O sistema de pagamentos no Brasil foi
alvo de uma profunda evolução a partir de 2002 e
a) as transferências de fundos interbancárias passaram a poder ser liquidadas em
tempo real.
b) manteve o nível de risco sistêmico anteriormente existente.
c) reduziu substancialmente a presença de contrapartes centrais.
d) a modernização permitiu eliminar a possibilidade de crédito intradia concedido
pelo Banco Central.
e) se beneficiou da função de fiscalização presencial exercida pelo Conselho Monetário Nacional.
Questão 2    (FCC/ARSETE/TÉCNICO/2016) No sistema de pagamentos brasileiro,
a) a BM&FBOVESPA atua como operadora do Sistema de Transferência de Reservas
– STR.
b) a CETIP é depositária dos títulos que compõem a dívida pública federal interna.
c) todos os arranjos e as instituições de pagamento, regulamentadas em 2013,
passaram a fazer parte do sistema de pagamentos.
d) os riscos de liquidação, como riscos de crédito e de liquidez, foram reduzidos
com a reforma implementada a partir de 2002 pelo Banco Central do Brasil.
e) operar como contraparte central é função exclusiva do Banco Central do Brasil.
Questão 3    (FCC/PGE-MT/ANALISTA/2016) O Depósito Interfinanceiro, também
chamado de Certificado de Depósito Interfinanceiro,
a) pode atuar como instrumento de gestão da liquidez das instituições financeiras.
b) pode ser emitido por empresas industriais, reduzindo o custo do funding.
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c) apresenta benefício por constituir forma de captação no mercado internacional.
d) deve ter sua emissão autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, quando
o emissor for uma sociedade anônima de capital aberto.
e) tem prazo mínimo de 30 dias.
Questão 4    (FCC/SABESP/ANALISTA/2014/ADAPTADA) No Sistema de Pagamento
Bancário Brasileiro, o Banco Central do Brasil possui seu papel definido pela Resolução n. 2.882, de 30 de Agosto de 2001, na qual fica determinado que atuará no
sentido de
a) administrar o volume financeiro nos meios de pagamento e garantir taxas de
juros competitivas no mercado.
b) garantir o poder de compra da moeda e assegurar a rentabilidade do capital
estrangeiro.
c) assegurar a rentabilidade do capital estrangeiro e a transparência do sistema de
pagamentos.
d) promover sua solidez, o normal funcionamento e contínuo aperfeiçoamento do
sistema de pagamentos.
Questão 5    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2012) Produto que, após um período de acumulação de recursos, proporciona aos investidores uma renda mensal – que poderá
ser vitalícia ou por período determinado − ou um pagamento único, é o
a) CDB – Certificado de Depósito Bancário.
b) FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
c) Ourocap – Banco do Brasil.
d) BB Consórcio de Serviços.
e) PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre.
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Questão 6    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2012) Para depósitos a partir de 04 de maio
de 2012, caso a taxa básica de juros (Selic) seja de 8,5% ao ano ou inferior, o rendimento passa a ser de 70% dela acrescido da taxa referencial (TR). Trata-se de
investimento em
a) Caderneta de Poupança.
b) Recibo de Depósito Bancário.
c) Fundo de Renda Fixa.
d) Título de Capitalização.
e) Letra do Tesouro Nacional.
Questão 7    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Os depósitos de poupança constituem
operações passivas de
a) bancos de desenvolvimento.
b) cooperativas centrais de crédito.
c) bancos de investimento.
d) sociedades de crédito, financiamento e investimento.
e) sociedades de crédito imobiliário.
Questão 8    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Os títulos de capitalização são
a) estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 6 meses.
b) comercializados por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do
Brasil.
c) disponíveis, normalmente, em planos com pagamentos mensais e sucessivos ou
pagamento único.
d) resgatados em base sempre superior ao capital constituído por aplicações idênticas em títulos públicos.
e) regidos por condições gerais disponibilizadas após a contratação.
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Questão 9    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Os planos de previdência da modalidade Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) são regulamentados.
a) pela Comissão de Valores Mobiliários.
b) pelo Banco Central do Brasil.
c) pelo Conselho Monetário Nacional.
d) pela Superintendência de Seguros Privados.
e) pela Caixa Econômica Federal.
Questão 10    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Em prospectos de fundos de investimento encontra-se:
I – seu objetivo.
II – os riscos assumidos.
III – sua política de investimento.
Está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) III, apenas.
e) I, apenas.
Questão 11    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) As aplicações em cadernetas de poupança
a) não contam com proteção adicional do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
b) realizadas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês terão como data de aniversário o
último dia útil do mês seguinte.
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c) de pessoas jurídicas com fins lucrativos sofrem tributação de 22,5% sobre o
rendimento nominal.
d) são permitidas apenas para contribuintes maiores de idade.
e) são vedadas para pessoas jurídicas imunes à tributação ou sem fins lucrativos.
Questão 12    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) O Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
administra o mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores,
proporcionando garantia limitada a
a) Letras do Tesouro Nacional.
b) fundos de investimento.
c) depósitos à vista e a prazo.
d) debêntures.
e) depósitos judiciais.
Questão 13    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Sobre operações de resseguro e retrocessão realizadas no País, a legislação brasileira em vigor prevê
a) a possibilidade de contratação de Ressegurador Eventual sediado em paraísos
fiscais.
b) a possibilidade de contratação por meio de Ressegurador Local, Admitido ou
Eventual.
c) que o Ressegurador Local seja controlado por instituição financeira.
d) que sejam contratadas exclusivamente por intermédio do IRB-Brasil Re (antigo
Instituto de Resseguros do Brasil).
e) a dispensa, às companhias seguradoras nacionais, de repassar risco, ou parte
dele, a um ressegurador.
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Questão 14    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) As normas para funcionamento dos
fundos de investimento dispõem que
a) os cotistas, no caso de condomínio fechado, podem solicitar o resgate de suas
cotas a qualquer tempo.
b) o prospecto deve conter a política de investimento do fundo e os riscos envolvidos.
c) são dispensados de proceder à marcação a mercado dos respectivos ativos.
d) o valor das cotas deve ser divulgado ao final de cada mês.
e) podem ser administrados por pessoas físicas autorizadas pela CVM.
Questão 15    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) Os depósitos a prazo feitos pelo cliente em bancos comerciais e representados por RDB
a) são títulos de crédito.
b) são recibos inegociáveis e intransferíveis.
c) contam com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC até R$ 20.000,00.
d) são aplicações financeiras isentas de risco de crédito.
e) oferecem liquidez diária após carência de 30 dias.
Questão 16    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) Sobre o mercado de seguros no Brasil,
considere:
I – O Instituto de Resseguros do Brasil (hoje IRB-Brasil Re) tem seu capital controlado integralmente pela União.
II – A Lei Complementar no 126/2007 abriu o mercado brasileiro de resseguros
e possibilitou a instalação e funcionamento de outras companhias no setor.
III – A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
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IV – As seguradoras são organizadas sob a forma de sociedades anônimas, não
estando sujeitas a falência nem podendo impetrar concordata, embora possam ser liquidadas, voluntária ou compulsoriamente.
V – O seguro-garantia é destinado exclusivamente aos órgãos públicos da administração direta e indireta federais, estaduais e municipais.
São características do mercado de seguros no Brasil o que se afirma APENAS em
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III, IV e V.
d) II, III e IV.
e) II, IV e V.
Questão 17    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) Sobre os Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios – FIDC é correto afirmar:
a) É requerida a existência de uma Sociedade de Propósito Específico.
b) Suas cotas podem ser adquiridas por todos os tipos de investidores.
c) É facultativa a contratação e divulgação de relatório elaborado por agência de
classificação de risco.
d) A aplicação mínima é de R$ 25 mil por investidor.
e) Não há incidência de imposto de renda na fonte.
Questão 18    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) O Fundo Garantidor de Crédito – FGC
é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra o mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, contra instituições financeiras
em caso de intervenção, liquidação ou falência. São cobertos limitadamente pela
garantia
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a) Notas Promissórias Comerciais.
b) Letras Hipotecárias.
c) Depósitos Judiciais.
d) Letras Financeiras do Tesouro.
e) Fundos de Investimentos Financeiros.
Questão 19    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) No caso de investimentos feitos por
pessoas físicas em cadernetas de poupança é correto afirmar que seus rendimentos
são creditados
a) trimestralmente, conforme a data de aniversário da aplicação, e são isentos de
tributação.
b) a cada 30 dias, estando sujeitos ao recolhimento de Imposto de Renda à alíquota de 20%.
c) mensalmente, conforme a data de aniversário da aplicação, e são isentos de
tributação.
d) mensalmente, conforme a data de aniversário da aplicação, estando sujeitos ao
recolhimento de Imposto de Renda à alíquota de 20%.
e) trimestralmente, conforme a data de aniversário da aplicação, estando sujeitos
ao recolhimento de Imposto de Renda à alíquota de 20%.
Questão 20    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Uma pessoa gosta de participar de
sorteios, mas ao mesmo tempo sente a necessidade de começar a economizar um
pouco de dinheiro, uma vez que dentro de alguns anos pretende aposentar-se.
Dentre as opções abaixo, o produto que melhor atende às necessidades e expectativas dessa pessoa é
a) o CDB.
b) a Caderneta de Poupança.
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c) o Fundo de Renda Fixa.
d) o Título de Capitalização.
e) a Letra Hipotecária.
Questão 21    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) A parcela de cada pagamento de um
Título de Capitalização que será restituída ao investidor no final do plano é
a) a quota de carência.
b) o prêmio.
c) a reserva técnica.
d) a quota de administração.
e) a quota de capitalização (ou provisão matemática).
Questão 22    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) É correto afirmar:
a) Em uma operação de cobrança bancária, o sacado é o vendedor da mercadoria
ou prestador do serviço.
b) Os valores resultantes de uma operação de cobrança bancária são creditados na
conta do sacado no dia do pagamento.
c) Por integrarem o sistema de compensação, os títulos colocados em cobrança bancária podem ser pagos em qualquer agência bancária até a data do seu vencimento.
d) Para ser colocado em cobrança bancária um título deve ter o aceite do sacado.
e) A cobrança bancária é um serviço que deve ser prestado gratuitamente pelos
bancos.
Questão 23    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) NÃO contém apenas créditos cobertos pela garantia do FGC:
a) depósitos de poupança, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário.
b) letras de câmbio, letras hipotecárias e letras imobiliárias.
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c) depósitos em conta investimento, depósitos de poupança e letras hipotecárias.
d) depósitos à vista, letras de câmbio e depósitos em conta investimento.
e) depósitos à vista, depósitos judiciais e depósitos de poupança.
Questão 24    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Dentre as modalidades de investimento abaixo, aquela que permite a dedução dos valores investidos na Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda, até o limite de 12% da renda bruta do contribuinte, é
a) o CDB.
b) o VGBL.
c) o Fundo de Investimento Referenciado DI.
d) a Caderneta de Poupança.
e) o PGBL.
Questão 25    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) É correto afirmar:
a) Os fundos de investimento devem contabilizar mensalmente todos os ativos integrantes de suas carteiras pelos seus preços médios ao longo do mês.
b) Fundos abertos são aqueles com prazo determinado de duração, cujos valores
investidos não podem ser resgatados.
c) O recolhimento do Imposto de Renda, nos fundos de investimento, ocorre sempre no momento do resgate.
d) O valor diário da cota de um fundo é obtido dividindo o seu patrimônio líquido
pelo número de cotas emitidas, ambos calculados no mesmo momento de tempo.
e) Sobre os rendimentos obtidos nos fundos de investimento há incidência de IR à
alíquota de 25%.
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Questão 26    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Um cliente tem interesse em aplicar
recursos por 30 dias em CDB e quer que a sua rentabilidade acompanhe a evolução
diária da taxa de juros. Nesse caso, o indexador mais indicado para a operação é
a) a TBF.
b) uma taxa pré-fixada.
c) o IGP-M.
d) o CDI.
e) o IPCA.
Questão 27    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Os corretores de seguros
a) têm de responder civilmente pelos prejuízos que causarem por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão.
b) devem habilitar seu registro perante a Fundação Nacional de Seguros-FUNENSEG por meio de prova de capacitação promovida pela Superintendência de Seguros Privados-SUSEP.
c) recebem comissão sobre seus serviços, cuja percentagem independe do ramo do
seguro e da companhia seguradora.
d) são profissionais de vendas vinculados às companhias seguradoras para comercializar exclusivamente os produtos da empresa contratante.
e) são simples intermediários entre as seguradoras e os segurados, não sendo sua
responsabilidade esclarecer dúvidas sobre carências, coberturas ou validade do
contrato.
Questão 28    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) A Caderneta de Poupança é um instrumento de captação dos bancos cujos recursos devem ser majoritariamente direcionados para a realização de operações de
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a) crédito rural.
b) financiamento imobiliário.
c) microcrédito.
d) crédito consignado.
e) cheque especial.
Questão 29    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Com relação à Caderneta de Poupança,
é correto afirmar:
a) Não há incidência de Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos auferidos
por investidores Pessoa Física.
b) Os recursos passam a render a partir do dia 1º do mês seguinte à data do depósito.
c) Os rendimentos são creditados a cada 30 dias.
d) Trata-se de um investimento garantido em sua totalidade pelo governo.
e) Trata-se de um investimento disponível apenas para pessoas físicas.
Questão 30    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) O..I.., em uma apólice de seguro,
normalmente corresponde a uma parcela do valor do bem segurado e garante o
recebimento de uma indenização que permita a reposição integral desse bem, em
caso de..II.. .
Preenchem correta e respectivamente as lacunas I e II acima:
a) prêmio; sinistro
b) sinistro; prêmio
c) risco; prêmio
d) sinistro; risco
e) prêmio; risco
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Questão 31    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Investidores interessados em títulos
de médio e longo prazo, indexados à variação do IGP-M, devem adquirir
a) notas promissórias.
b) letras de câmbio.
c) letras financeiras do tesouro.
d) letras hipotecárias.
e) debêntures.
Questão 32    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Um investidor que, no dia 1º de março de 2006, tenha feito uma aplicação em CDB pós-fixado, com vencimento em 180
dias, terá seus rendimentos sujeitos à alíquota de Imposto de Renda de
a) 22,5%
b) 20,0%
c) 17,5%
d) 15,0%
e) 10,0%
Questão 33    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Os resgates de recursos investidos
em...... podem sofrer a incidência de Imposto de Renda segundo a Tabela Progressiva para Pessoas Físicas ou de acordo com alíquotas regressivas, conforme o prazo
da aplicação.
Preenche corretamente a lacuna acima:
a) CDB
b) PGBL
c) Fundos de Investimento
d) Ações
e) Caderneta de Poupança
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Questão 34    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) Os fundos de investimento
são regidos por um regulamento que, além das regras básicas de funcionamento,
apresenta outras informações relevantes, tais como: composição dos ativos, riscos
envolvidos nas operações, taxa de administração cobrada dos investidores e estratégias de investimento a serem adotadas pelo gestor. As próprias classificações
desses fundos são indicativas dos riscos a que eles estarão sujeitos. A partir dessas
informações, julgue o item seguinte, acerca da relação entre o tipo de fundo de
investimento apresentado e as estratégias e os riscos que podem estar sendo assumidos pelos gestores desses fundos.
Fundos referenciados buscam reproduzir, da forma mais fidedigna possível, as variações de determinado parâmetro de desempenho por eles especificado.
Questão 35    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) Os fundos de investimento
são regidos por um regulamento que, além das regras básicas de funcionamento,
apresenta outras informações relevantes, tais como: composição dos ativos, riscos
envolvidos nas operações, taxa de administração cobrada dos investidores e estratégias de investimento a serem adotadas pelo gestor. As próprias classificações
desses fundos são indicativas dos riscos a que eles estarão sujeitos. A partir dessas
informações, julgue o item seguinte, acerca da relação entre o tipo de fundo de
investimento apresentado e as estratégias e os riscos que podem estar sendo assumidos pelos gestores desses fundos.
Em se tratando de fundos genéricos, a carteira é composta de diversos tipos de
instrumentos financeiros de renda fixa e de renda variável, os quais devem representar percentuais mínimos da carteira, conforme regras estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil.
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Questão 36    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) Os fundos de investimento
são regidos por um regulamento que, além das regras básicas de funcionamento,
apresenta outras informações relevantes, tais como: composição dos ativos, riscos
envolvidos nas operações, taxa de administração cobrada dos investidores e estratégias de investimento a serem adotadas pelo gestor. As próprias classificações
desses fundos são indicativas dos riscos a que eles estarão sujeitos. A partir dessas
informações, julgue o item seguinte, acerca da relação entre o tipo de fundo de
investimento apresentado e as estratégias e os riscos que podem estar sendo assumidos pelos gestores desses fundos.
Fundos que investem em instrumentos financeiros derivativos não destinados a
hedge são classificados como fundos alavancados, já que estão sujeitos a perdas
capazes de superar o valor do seu próprio patrimônio.
Questão 37    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) Com base no disposto na
Instrução CVM n. 555/2014 e suas alterações, julgue o item subsequente.
A amortização de cotas de um fundo de investimento consiste no pagamento uniforme de parcela das cotas, sendo sua efetuação independente do disposto no regulamento ou da deliberação na assembleia geral de cotistas.
Questão 38    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) No que se refere aos regimes financeiros, julgue o item subsecutivo.
O regime financeiro de capitalização é restrito aos benefícios de pagamento único.
Questão 39    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) No que se refere aos regimes financeiros, julgue o item subsecutivo.
Em um ambiente econômico sem inflação, não haverá problemas no equilíbrio de
um plano de benefícios em regime de repartição simples se a relação entre inativos
e ativos for constante, visto que o gasto com pagamento de benefícios em cada
período deve ser financiado com as receitas do mesmo período.
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Questão 40    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) Com base na Resolução
CMN n. 3.792/2009 e suas alterações e na Instrução CVM n. 555/2014 e suas alterações, julgue o item seguinte.
As entidades privadas de previdência complementar estão impedidas de alocar recursos em investimentos classificados no segmento de renda variável.
Questão 41    (CESPE/TELEBRAS/ESPECIALISTA/2015) Com relação aos produtos e
serviços bancários, julgue o item que se segue.
Os depósitos de poupança são remunerados, com base no saldo médio depositado
em cada período de rendimento, por juros de 0,5% ao mês e pela taxa referencial (TR).
Questão 42    (CESPE/TELEBRAS/ANALISTA/2015) Com relação aos produtos e serviços bancários, julgue o item que se segue.
O Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), alternativa de aplicação financeira
direcionada para a aposentadoria, oferece como um dos seus benefícios a possibilidade de dedução das contribuições periódicas, até o limite de 12% da renda bruta
do investidor, para efeito de cálculo do imposto de renda.
Questão 43    (CESPE/FUB/TÉCNICO/2015) Julgue o item seguinte, a respeito dos
fundos de investimentos imobiliários e da execução hipotecária.
Os fundos de investimentos imobiliários são uma comunhão de recursos captados
por um prazo determinado, destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, que podem ser constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto,
admitindo-se o resgate das quotas a qualquer tempo.
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Questão 44    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) No que concerne ao uso de
cheque, julgue o item seguinte.
Caso um cheque fique bloqueado por motivo de compensação por prazo superior ao
regulamentado, o valor depositado deve ser remunerado, por dia de excesso, pela
taxa de juros equivalente à taxa referencial do SELIC.
Questão 45    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) No que concerne ao uso de
cheque, julgue o item seguinte.
Caso um cheque fique bloqueado por motivo de compensação por prazo superior ao
regulamentado, o valor depositado deve ser remunerado, por dia de excesso, pela
taxa de juros equivalente à taxa referencial do SELIC.
Questão 46    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) No que concerne ao uso de
cheque, julgue o item seguinte.
Em caso de conta-corrente conjunta, a emissão de cheque sem a necessária provisão de fundos acarretará a inscrição de todos os titulares da conta no CCF.
Questão 47    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) Julgue os itens que se seguem, referentes ao SPB.
Caso a instituição financeira que será debitada não apresente saldo suficiente no
momento da liquidação, a correspondente mensagem eletrônica enviada ao BCB
por essa instituição será imediatamente cancelada.
Questão 48    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
O título de capitalização é o produto em que uma parte dos pagamentos efetuados
pelo subscritor deve ser utilizada a fim de se formar capital.
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Questão 49    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) Acerca dos seguros privados e resseguros, julgue o item subsequente.
O mercado de seguros privados não permite que, após o dano, o segurado receba
uma indenização com reposição integral do bem segurado.
Questão 50    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
O contrato de seguro assume que existem direitos e obrigações de ambas as partes. Deve o segurado pagar o prêmio e o segurador arcar com as despesas.
Questão 51    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que se refere
ao seguro rural, julgue o item seguinte.
O seguro de animais tem por objetivo a garantia do pagamento de indenização,
em caso de morte de animais classificados como domésticos ou de elite – aqueles
destinados ao lazer ou à participação em torneios e provas esportivas, e aqueles
utilizados, exclusivamente, para a coleta de sêmen e para a transferência de embriões com finalidades distintas das estabelecidas para o seguro pecuário –, e não
está enquadrado como seguro rural.
Questão 52    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
Um título de capitalização deve, obrigatoriamente, prever sorteios, de modo que,
quanto maiores forem os prêmios, menores serão as cotas de capitalização.
Questão 53    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) Acerca dos seguros privados e resseguros, julgue o item subsequente.
Resseguro é a operação pela qual uma seguradora se alivia de forma integral do
risco de um seguro já feito, adquirindo novo seguro em outra seguradora.
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Questão 54    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) Julgue os itens que se seguem, referentes ao SPB.
Até 2002, o SPB não estava estruturado para que o BCB pudesse acompanhar as
operações em tempo real, razão por que a autoridade monetária tinha de arcar com
o risco de crédito em eventual inadimplência de alguma instituição.
Questão 55    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
Os fundos de pensão podem ser organizados como fundação com fins lucrativos e
são acessíveis, unicamente, aos empregados de uma empresa, grupo de empresas
e aos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Questão 56    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
As condições gerais do título de capitalização devem informar o critério de apuração
dos números sorteados, além de definirem os múltiplos dos prêmios dos sorteios.
Questão 57    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
O objetivo da modalidade tradicional de títulos de capitalização consiste em se
viabilizar a participação do titular em sorteios sem a necessidade de devolução ao
titular do valor total pago.
Questão 58    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ESCRITURÁRIO/2014) Em relação
às regras relacionadas aos bancos de dados, para formação de histórico de crédito,
com informações de adimplemento (cadastro positivo), julgue o item que se segue.
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O cadastrado pode requerer que suas informações não sejam acessíveis por determinados consulentes ou em período determinado de tempo, não sendo admitido,
contudo, pedido de exclusão parcial de informações registradas em banco de dados, salvo se indevida ou erroneamente anotadas.
Questão 59    (CESPE/MPU/ANALISTA/2013) No que se refere à previdência privada, julgue o item a seguir.
No âmbito das normas de previdência privada complementar, assistido é a pessoa
física que aderir aos planos de benefícios.
Questão 60    (CESPE/MPU/ANALISTA/2013) No que se refere à previdência privada, julgue o item a seguir.
Se forem verificadas anormalidades previstas em lei em entidades de previdência
complementar, a intervenção nessas entidades deverá ser proposta pelo ministro
da previdência social e decretada pelo presidente da República.
Questão 61    (CESPE/PREVIC/TÉCNICO/2011) Julgue o item subsecutivo, referente
à previdência complementar.
É expressamente proibida a utilização de corretores na venda dos planos de benefícios das entidades abertas de previdência complementar, que devem firmar contrato diretamente com os assistidos e(ou) beneficiários.
Questão 62    (CESPE/PREVIC/TÉCNICO/2011) Julgue o item subsecutivo, referente
à previdência complementar.
Os assistidos de planos de benefícios de entidade aberta de previdência complementar têm o direito legal de transferir os recursos garantidores dos benefícios
para outra entidade de previdência complementar criada com o objetivo específico
de contratar plano de renda vitalícia, não necessitando, para isso, de autorização
específica do órgão regulador.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

86 de 144

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS
Produtos e Serviços Financeiros - Parte I
Prof. Manuel Piñon

Questão 63    (CESPE/BRB/ESCRITURÁRIO/2011) Com relação ao Fundo Garantidor
de Crédito (FGC), julgue os itens subsequentes.
Os fundos de investimento e os fundos de ações não têm cobertura do FGC.
Questão 64    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2010) Para a abertura de conta de
depósitos, é obrigatória a completa identificação do depositante. As informações
que devem constar na ficha proposta para a abertura da conta incluem
I – qualificação do depositante.
II – endereços residencial e comercial completos.
III – data da abertura da conta e respectivo número.
IV – taxa de juros de remuneração da conta de depósito.
V – assinatura do depositante.
Estão certos apenas os itens
a) I, II, III e IV.
b) I, II, III e V.
c) I, II, IV e V.
d) I, III, IV e V.
e) II, III, IV e V.
Questão 65    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2010) Em relação à abertura, manutenção, movimentação e encerramento de contas de depósitos, tarifas de serviços e cheque:
A rescisão do contrato de conta de depósito à vista ou o encerramento da conta de
depósito à vista, por iniciativa de qualquer das partes, prescinde de comunicação
prévia e formal.
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Questão 66    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO/2009) Com relação aos procedimentos a
serem observados pelas instituições financeiras na contratação de operações e na
prestação de serviços aos clientes, julgue o item subsequente.
Nos saques em espécie de valores inferiores a R$ 8.000,00, provenientes de conta
de depósito, a instituição financeira é obrigada a entregar o numerário no mesmo
expediente.
Questão 67    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO/2009) O relacionamento diário com os
bancos é uma realidade inseparável da vida da maioria das pessoas. Hoje, praticamente tudo passa por eles: pagamento e recebimento de salários, pensões,
aposentadorias, taxas, contas, compras, impostos, investimentos, empréstimos,
depósitos, saques em dinheiro e transferência de valores. As contas-correntes, portanto, adquirem grande importância.
Cartilha Febraban, edição n. 3, 2005 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item seguinte.
Se houver a convenção de solidariedade para a conta-conjunta (a conta na qual há
mais de um titular), qualquer cheque relativo a essa conta terá de ser assinado por
todos os titulares.
Questão 68    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO) Uma pessoa física foi abrir uma conta-corrente em uma instituição bancária. No ato de abertura da conta, demandou
que certas informações fossem prestadas pelo banco e que essas informações estivessem previstas em cláusulas explicativas na ficha proposta, que é o contrato de
abertura da conta, celebrado entre o banco e a pessoa física. Em face dessa situação, é dever do banco informar ao cliente
O saldo médio mínimo exigido para a manutenção da conta.
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Questão 69    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO) Julgue o item a seguir quanto aos tipos
de conta bancária existentes no mercado brasileiro.
A conta-salário – tipo especial de conta de depósito à vista destinada a receber
salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares – é movimentável por
cheques e está sujeita aos regulamentos aplicáveis às demais contas de depósitos,
mas é isenta da cobrança de tarifas.
Questão 70    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO) Julgue o item a seguir quanto aos tipos
de conta bancária existentes no mercado brasileiro.
Na conta de depósito à vista, o dinheiro depositado fica à disposição do titular para
ser sacado a qualquer momento.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (FCC/SEMPLAN/TÉCNICO/2016) O sistema de pagamentos no Brasil foi
alvo de uma profunda evolução a partir de 2002 e
a) as transferências de fundos interbancárias passaram a poder ser liquidadas em
tempo real.
b) manteve o nível de risco sistêmico anteriormente existente.
c) reduziu substancialmente a presença de contrapartes centrais.
d) a modernização permitiu eliminar a possibilidade de crédito intradia concedido
pelo Banco Central.
e) se beneficiou da função de fiscalização presencial exercida pelo Conselho Monetário Nacional.

Letra a.
a) Certa. Guarde que a principal alteração dada ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), em 2002, foi a criação e regulamentação do Sistema de Transferência
de Reservas (STR), que possibilitou a liquidação bruta de recursos em tempo real
das transações entre instituições financeiras.
b) Errada. As alterações realizadas no SPB em 2002 diminuíram o risco sistêmico. Lembre-se de que esse risco é não diversificável e inerente ao sistema econômico como um todo. O monitoramento das reservas bancárias das instituições
financeiras possibilitou a redução do risco de crédito do Banco Central.
c) Errada. A contraparte central é a entidade que atua como comprador para todo
vendedor e como vendedor para todo comprador para uma série específica de contratos, por exemplo, aqueles que se executam em uma bolsa ou bolsas particulares. O novo SPB não reduziu a presença dessas entidades.
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d) Errada. Os créditos intraday não foram eliminados, até porque isso afetaria
todo o sistema financeiro. O que a reforma possibilitou foi uma redução do risco de
crédito do Banco Central, citado anteriormente.
e) Errada. O CMN é um órgão normativo.

Questão 2    (FCC/ARSETE/TÉCNICO/2016) No sistema de pagamentos brasileiro,
a) a BM&FBOVESPA atua como operadora do Sistema de Transferência de Reservas
– STR.
b) a CETIP é depositária dos títulos que compõem a dívida pública federal interna.
c) todos os arranjos e as instituições de pagamento, regulamentadas em 2013,
passaram a fazer parte do sistema de pagamentos.
d) os riscos de liquidação, como riscos de crédito e de liquidez, foram reduzidos
com a reforma implementada a partir de 2002 pelo Banco Central do Brasil.
e) operar como contraparte central é função exclusiva do Banco Central do Brasil.

Letra d.
A reforma de 2002 trata da criação do Sistema de Transferência de Reservas. Uma
das fundamentações foi justamente relacionada à diminuição de riscos de liquidação, crédito e liquidez.

Questão 3    (FCC/PGE-MT/ANALISTA/2016) O Depósito Interfinanceiro, também
chamado de Certificado de Depósito Interfinanceiro,
a) pode atuar como instrumento de gestão da liquidez das instituições financeiras.
b) pode ser emitido por empresas industriais, reduzindo o custo do funding.
c) apresenta benefício por constituir forma de captação no mercado internacional.
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d) deve ter sua emissão autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, quando
o emissor for uma sociedade anônima de capital aberto.
e) tem prazo mínimo de 30 dias.

Letra a.
O Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI) ou depósito interfinanceiro se trata
de títulos trocados entre instituições financeiras, realizadas, via de regra, por apenas um dia, sendo negociados entre essas instituições para viabilizar a transferência de recursos, ou seja, quando há uma “sobra” de caixa ao final do dia, o banco
procura outra instituição para aplicar seus recursos e aqueles que necessitam de
recursos para finalizar seu caixa no dia também procuram títulos para captação.

Questão 4    (FCC/SABESP/ANALISTA/2014/ADAPTADA) No Sistema de Pagamento
Bancário Brasileiro, o Banco Central do Brasil possui seu papel definido pela Resolução n. 2.882, de 30 de Agosto de 2001, na qual fica determinado que atuará no
sentido de
a) administrar o volume financeiro nos meios de pagamento e garantir taxas de
juros competitivas no mercado.
b) garantir o poder de compra da moeda e assegurar a rentabilidade do capital
estrangeiro.
c) assegurar a rentabilidade do capital estrangeiro e a transparência do sistema de
pagamentos.
d) promover sua solidez, o normal funcionamento e contínuo aperfeiçoamento do
sistema de pagamentos.
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Letra d.
Sim, de acordo com o art. 4º da mencionada resolução, o Bacen atuará no sentido
de promover a solidez, o normal funcionamento e o contínuo aperfeiçoamento do sistema de pagamentos, de acordo com o estabelecido na resolução.
a) Errada. Na verdade, não compete ao Bacen o papel de garantir taxas de juros
competitivas. O que há é a taxa Selic, que é um índice pelo qual as taxas de juros
cobradas pelos bancos, no Brasil, se balizam. A taxa é uma ferramenta de política
monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para atingir a meta das taxas de
juros estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (Copom).
b) Errada. A resolução dispõe sobre o sistema de pagamentos e as câmaras e os
prestadores de serviços de compensação e de liquidação que o integram, enquanto
o Bacen foi criado pela Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, sendo o principal
executor das orientações do Conselho Monetário Nacional e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional.
c) Errada. Na verdade, o Bacen é o e responsável por garantir o poder de compra
da moeda nacional.

Questão 5    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2012) Produto que, após um período de acumulação de recursos, proporciona aos investidores uma renda mensal – que poderá
ser vitalícia ou por período determinado − ou um pagamento único, é o
a) CDB – Certificado de Depósito Bancário.
b) FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.
c) Ourocap – Banco do Brasil.
d) BB Consórcio de Serviços.
e) PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre.
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Letra e.
Tanto o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) quanto o Vida Gerador de Benefício
Livre (VGBL) são as principais formas sob as quais é oferecida a previdência privada
aberta no Brasil. São estruturados de modo a converter um período inicial de acumulação de recursos em uma renda futura destinada a complementar a previdência
pública, sendo possível resgatar o patrimônio acumulado e/ou contratar um tipo
de benefício (renda) para passar a receber, mensalmente, da empresa seguradora.
A principal diferença entre os dois é a tributação: enquanto no PGBL você pode deduzir o valor das contribuições da sua base de cálculo do Imposto de Renda, com
limite de 12% da sua renda bruta anual, reduzindo, desse modo, o valor do imposto
a pagar ou aumentando a restituição de IR, no VGBL não existe o benefício fiscal
de dedução na declaração anual do contribuinte, mas, em contrapartida, sua tributação no resgate recai apenas sobre o rendimento do valor aplicado, e não sobre o
valor total da aplicação, como no PGBL.

Questão 6    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2012) Para depósitos a partir de 04 de maio
de 2012, caso a taxa básica de juros (Selic) seja de 8,5% ao ano ou inferior, o rendimento passa a ser de 70% dela acrescido da taxa referencial (TR). Trata-se de
investimento em
a) Caderneta de Poupança.
b) Recibo de Depósito Bancário.
c) Fundo de Renda Fixa.
d) Título de Capitalização.
e) Letra do Tesouro Nacional.
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Letra a.
Para depósitos a partir de 4 de maio de 2012, a remuneração básica da caderneta
de poupança é dada pela Taxa Referencial (TR) e a sua remuneração adicional, correspondente a 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a
8,5% ou a 70% da meta da taxa Selic ao ano, vigente na data de início do período
de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada
período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data
de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas
físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de
rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário
da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua
abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e
31 como o dia 1º do mês seguinte. A remuneração dos depósitos de poupança é
creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja, mensalmente, na data
de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins
lucrativos e trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre,
para os demais depósitos.

Questão 7    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Os depósitos de poupança constituem
operações passivas de
a) bancos de desenvolvimento.
b) cooperativas centrais de crédito.
c) bancos de investimento.
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d) sociedades de crédito, financiamento e investimento.
e) sociedades de crédito imobiliário.

Letra e.
A sociedade de crédito imobiliário visa proporcionar apoio financeiro a operações
imobiliárias relativas à incorporação, construção, venda e aquisição de habitações,
sendo a tais sociedades facultado, além da realização das atividades inerentes
à consecução de seus objetivos, operar em todas as modalidades admitidas nas
normas relativas ao direcionamento dos recursos captados em depósitos de
poupança, ou seja, os depósitos de poupança são para elas operações passivas,
assim como os bancos múltiplos, que podem manter carteira de crédito imobiliário,
com funcionamento e fiscalização idênticos aos de uma sociedade de crédito imobiliário.
Lembre-se ainda de que tanto as sociedades de crédito imobiliário quanto as associações de poupança e empréstimo possuem como operações passivas depósitos de
poupança. Entretanto, ao contrário das sociedades de crédito imobiliário, nas quais
os depositantes das cadernetas recebem juros; no caso das associações, os mesmos recebem dividendos.

Questão 8    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Os títulos de capitalização são
a) estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 6 meses.
b) comercializados por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do
Brasil.
c) disponíveis, normalmente, em planos com pagamentos mensais e sucessivos ou
pagamento único.
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d) resgatados em base sempre superior ao capital constituído por aplicações idênticas em títulos públicos.
e) regidos por condições gerais disponibilizadas após a contratação.

Letra c.
De acordo com o art. 1º da Circular Susep n. 365/2008, que estabelece normas
para elaboração, operação e comercialização de títulos de capitalização, os títulos
de capitalização são disponíveis, normalmente, em planos com pagamentos mensais e sucessivos ou pagamento único. Confira:
Art. 1º Relativamente à forma de custeio, os títulos de capitalização poderão ser
do tipo Pagamentos Periódicos (PP), Pagamentos Mensais (PM), ou do tipo
Pagamento Único (PU), observadas as disposições específicas de cada modalidade.

Questão 9    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Os planos de previdência da modalidade Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) são regulamentados.
a) pela Comissão de Valores Mobiliários.
b) pelo Banco Central do Brasil.
c) pelo Conselho Monetário Nacional.
d) pela Superintendência de Seguros Privados.
e) pela Caixa Econômica Federal.

Letra d.
Tenha em mente que o PGBL e o VGBL são produtos previdenciários administrados
por Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPCs), em regra, bancos
e seguradoras, e são regulamentados pela Superintendência de Seguros Privados
(Susep), órgão responsável pela regulamentação de seguros, resseguros, capitalização e previdência aberta.
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Questão 10    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Em prospectos de fundos de investimento encontra-se:
I – seu objetivo.
II – os riscos assumidos.
III – sua política de investimento.
Está correto o que consta em
a) I, II e III.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) III, apenas.
e) I, apenas.
Letra a.
Todas as assertivas estão de acordo com o art. 40 da Instrução CVM n. 409/2004,
que dispõe sobre a constituição, administração, funcionamento e divulgação de informações dos fundos de investimento, assim como determina sobre a composição
do prospecto. Confira:
Art. 40. O prospecto deve conter, em linguagem clara e acessível ao público-alvo do fundo, informações sobre os seguintes tópicos, assim como quaisquer
outras informações consideradas relevantes:
I – metas e objetivos de gestão do fundo, bem como seu público-alvo;
II – política de investimento e faixas de alocação de ativos, discriminando o processo de
análise e seleção dos mesmos;
IX – identificação dos riscos assumidos pelo fundo;

Questão 11    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) As aplicações em cadernetas de poupança
a) não contam com proteção adicional do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
b) realizadas nos dias 29, 30 e 31 de cada mês terão como data de aniversário o
último dia útil do mês seguinte.
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c) de pessoas jurídicas com fins lucrativos sofrem tributação de 22,5% sobre o
rendimento nominal.
d) são permitidas apenas para contribuintes maiores de idade.
e) são vedadas para pessoas jurídicas imunes à tributação ou sem fins lucrativos.

Letra c.
Guarde que, para contas poupança de pessoas jurídicas com fins lucrativos, o saldo
é remunerado trimestralmente e o crédito efetuado na data de aniversário da conta, sendo que os rendimentos são tributados pelo Imposto de Renda a uma alíquota
de 22,5% sobre os rendimentos.
a) Errada. As aplicações em cadernetas de poupança, assim como os depósitos à
vista e outros depósitos a prazo, contam com a garantia do Fundo Garantidor de
Crédito (FGC), nos limites estabelecidos, até o valor de R$ 250 mil.
b) Errada. A data de aniversário da conta de depósito de poupança será o dia do
mês de sua abertura, considerando-se a data de aniversário das contas abertas nos
dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.
d) Errada. É desnecessário ser contribuinte maior de idade para poder proceder
a aplicações em cadernetas de poupança. Menores de idade, que já possuam documento de identificação e CPF, podem ser titulares de conta poupança, mas, para
tanto, devem ser representados por seus pais quando da abertura da conta.
e) Errada. Não existe vedação à abertura de contas poupança a entidades imunes
à tributação ou sem fins lucrativos, lembrando apenas que pessoas jurídicas imunes se diferenciam das demais empresas com fins lucrativos somente com relação
ao período de remuneração da caderneta e à tributação dos rendimentos.
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Questão 12    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) O Fundo Garantidor de Créditos (FGC)
administra o mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores,
proporcionando garantia limitada a
a) Letras do Tesouro Nacional.
b) fundos de investimento.
c) depósitos à vista e a prazo.
d) debêntures.
e) depósitos judiciais.

Letra c.
O Fundo Garantidor de Crédito proporciona garantia apenas aos depósitos à vista
e a prazo.
As Letras do Tesouro Nacional (LTN), fundos de investimento e debêntures não são
garantidos, pois não se constituem em passivos do banco: o passivo da LTN é do
governo federal (Tesouro Nacional), o das debêntures são das empresas não financeiras, que emitiram tais títulos de dívida, e no caso dos fundos de investimento,
a relação de garantia dá-se entre os cotistas e os emissores dos títulos constantes
das carteiras dos fundos (ações, debêntures, títulos públicos etc.).
Os depósitos judiciais não são garantidos em função de sua natureza singular,
e também pelo fato de que o depósito dos mesmos esteja adstrito, atualmente,
aos bancos públicos.

Questão 13    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) Sobre operações de resseguro e retrocessão realizadas no País, a legislação brasileira em vigor prevê
a) a possibilidade de contratação de Ressegurador Eventual sediado em paraísos
fiscais.
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b) a possibilidade de contratação por meio de Ressegurador Local, Admitido ou
Eventual.
c) que o Ressegurador Local seja controlado por instituição financeira.
d) que sejam contratadas exclusivamente por intermédio do IRB-Brasil Re (antigo
Instituto de Resseguros do Brasil).
e) a dispensa, às companhias seguradoras nacionais, de repassar risco, ou parte
dele, a um ressegurador.

Letra b.
A Lei Complementar n. 126/2007 e a Resolução CNSP n. 168/2007 regulam as atividades de resseguro, retrocessão e sua intermediação, bem como as operações
de cosseguro.
Destaca-se o estabelecimento dos três tipos de resseguradores autorizados a operar no Brasil:
• ressegurador local que deve estar sediado no País e ser constituído sob a
forma de sociedade anônima, tendo por objeto exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão;
• ressegurador admitido que está sediado no exterior, com escritório de representação no País, que, atendendo às exigências previstas na lei complementar e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, tenha
sido cadastrado como tal no órgão fiscalizador de seguros para realizar operações de resseguro e retrocessão;
• ressegurador eventual, que é uma resseguradora estrangeira sediada no
exterior sem escritório de representação no País que, atendendo às exigências previstas na mencionada lei complementar e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrada como tal no órgão
fiscalizador de seguros para realizar operações de resseguro e retrocessão.
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Questão 14    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2011) As normas para funcionamento dos
fundos de investimento dispõem que
a) os cotistas, no caso de condomínio fechado, podem solicitar o resgate de suas
cotas a qualquer tempo.
b) o prospecto deve conter a política de investimento do fundo e os riscos envolvidos.
c) são dispensados de proceder à marcação a mercado dos respectivos ativos.
d) o valor das cotas deve ser divulgado ao final de cada mês.
e) podem ser administrados por pessoas físicas autorizadas pela CVM.

Letra b.
O art. 39 da Instrução CVM n. 409/2004 dispõe sobre a constituição, administração, funcionamento e divulgação de informações dos fundos de investimento.
Art. 39. O prospecto deve conter todas as informações relevantes para o investidor relativas à política de investimento do fundo e aos riscos envolvidos.
§ 1º O prospecto atualizado deve estar à disposição dos investidores potenciais durante
o período de distribuição, nos locais em que esta for realizada, em número suficiente de
exemplares.
§ 2º O administrador do fundo deverá encaminhar à CVM, em meio eletrônico através
do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores, no prazo de 1 (um) dia útil, quaisquer alterações realizadas no prospecto, as quais serão colocadas à disposição para consulta pública.

Questão 15    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) Os depósitos a prazo feitos pelo cliente em bancos comerciais e representados por RDB
a) são títulos de crédito.
b) são recibos inegociáveis e intransferíveis.
c) contam com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC até R$ 20.000,00.
d) são aplicações financeiras isentas de risco de crédito.
e) oferecem liquidez diária após carência de 30 dias.
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Letra b.
Enquanto o CDB pode ser negociado por meio de transferência, o RDB é inegociável
e intransferível.
a) Errada. Tanto os CDBs quanto os RDBs são títulos privados representativos de
depósitos a prazo feitos por pessoas físicas ou jurídicas.
c) Errada. O total de créditos de cada pessoa contra a mesma instituição associada, ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro,
será garantido até o valor de R$ 250.000,00.
d) Errada. Um RDB não pode ser considerado um ativo totalmente livre de risco.
e) Errada. A liquidez é diária, inexistindo prazo de 30 dias.

Questão 16    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) Sobre o mercado de seguros no Brasil, considere:
I – O Instituto de Resseguros do Brasil (hoje IRB-Brasil Re) tem seu capital controlado integralmente pela União.
II – A Lei Complementar no 126/2007 abriu o mercado brasileiro de resseguros
e possibilitou a instalação e funcionamento de outras companhias no setor.
III – A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
IV – As seguradoras são organizadas sob a forma de sociedades anônimas, não
estando sujeitas a falência nem podendo impetrar concordata, embora possam ser liquidadas, voluntária ou compulsoriamente.
V – O seguro-garantia é destinado exclusivamente aos órgãos públicos da administração direta e indireta federais, estaduais e municipais.
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São características do mercado de seguros no Brasil o que se afirma APENAS em
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III, IV e V.
d) II, III e IV.
e) II, IV e V.

Letra d.
I – Errado. O IRB Brasil Resseguros S.A é uma empresa privada desde 1º de outubro de 2013.
V – Errado. Inexiste a mencionada exclusividade.

Questão 17    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) Sobre os Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios – FIDC é correto afirmar:
a) É requerida a existência de uma Sociedade de Propósito Específico.
b) Suas cotas podem ser adquiridas por todos os tipos de investidores.
c) É facultativa a contratação e divulgação de relatório elaborado por agência de
classificação de risco.
d) A aplicação mínima é de R$ 25 mil por investidor.
e) Não há incidência de imposto de renda na fonte.

Letra d.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) é um tipo de aplicação
em que a maior parte dos recursos é destinada à aquisição de direitos creditórios.
Os direitos creditórios vêm dos créditos que uma empresa tem a receber, como du-
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plicatas, cheques, contratos de aluguel e outros. O direito de recebimento desses
créditos é negociável, quer dizer, a empresa o cede a terceiros e isso é feito por
meio de um FIDC. Por isso, créditos originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento
mercantil e de prestação de serviços podem ser transformados em cotas de FIDC.
a) Errada. Inexiste necessidade de SPE.
b) Errada. As suas cotas podem ser adquiridas no mercado primário, isto é, no
momento em que o fundo é criado; ou no mercado secundário, em que as cotas são
revendidas para outros investidores.
c) Errada. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e os Fundos
de Cotas de FIDC (FICFIDCs) que são originados de ofertas públicas, inclusive as
realizadas com esforços restritos de distribuição, podem ser admitidos à negociação no ambiente da BM&FBOVESPA devem respeitar a documentação necessária,
inclusive relatório com classificação de risco.
e) Errada. Inexiste isenção de IR.

Questão 18    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2010) O Fundo Garantidor de Crédito – FGC
é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra o mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, contra instituições financeiras
em caso de intervenção, liquidação ou falência. São cobertos limitadamente pela
garantia
a) Notas Promissórias Comerciais.
b) Letras Hipotecárias.
c) Depósitos Judiciais.
d) Letras Financeiras do Tesouro.
e) Fundos de Investimentos Financeiros.
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Letra b.
Guarde que são objeto da garantia proporcionada pelo FGC os seguintes créditos:
• depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio;
• depósitos de poupança;
• depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado;
• depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao
registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de
pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares;
letras de câmbio;
• letras imobiliárias;
• letras hipotecárias;
• letras de crédito imobiliário;
• letras de crédito do agronegócio;
• operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após 8 de
março de 2012 por empresa ligada.

Questão 19    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) No caso de investimentos feitos por
pessoas físicas em cadernetas de poupança é correto afirmar que seus rendimentos
são creditados
a) trimestralmente, conforme a data de aniversário da aplicação, e são isentos de
tributação.
b) a cada 30 dias, estando sujeitos ao recolhimento de Imposto de Renda à alíquota de 20%.
c) mensalmente, conforme a data de aniversário da aplicação, e são isentos de
tributação.
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d) mensalmente, conforme a data de aniversário da aplicação, estando sujeitos ao
recolhimento de Imposto de Renda à alíquota de 20%.
e) trimestralmente, conforme a data de aniversário da aplicação, estando sujeitos
ao recolhimento de Imposto de Renda à alíquota de 20%.

Letra c.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada
período de rendimento, que é o mês corrido contado a partir da data de aniversário
da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua
abertura, sendo considerada a data de aniversário das contas abertas nos dias 29,
30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.

Questão 20    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Uma pessoa gosta de participar de
sorteios, mas ao mesmo tempo sente a necessidade de começar a economizar um
pouco de dinheiro, uma vez que dentro de alguns anos pretende aposentar-se.
Dentre as opções abaixo, o produto que melhor atende às necessidades e expectativas dessa pessoa é
a) o CDB.
b) a Caderneta de Poupança.
c) o Fundo de Renda Fixa.
d) o Título de Capitalização.
e) a Letra Hipotecária.
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Letra d.
O título de capitalização é uma alternativa para as pessoas economizarem dinheiro e formarem capital para a aquisição programada de bens ou serviços, podendo
antecipar seus objetivos mediante participação em sorteios, que podem multiplicar
de forma significativa os valores guardados, não podendo ser comparado com uma
caderneta de poupança nem com um investimento.
O título de capitalização é, em verdade, um instrumento financeiro com capacidade
de criar o hábito de guardar, de uma única vez ou em parcelas mensais ou periodicamente, uma parte da renda familiar.
Um título de capitalização também se diferencia das loterias, já que o valor guardado retorna ao consumidor, parcial ou totalmente, atualizado monetariamente
conforme determinado no plano e nas condições gerais do produto aprovados pela
Susep.

Questão 21    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) A parcela de cada pagamento de um
Título de Capitalização que será restituída ao investidor no final do plano é
a) a quota de carência.
b) o prêmio.
c) a reserva técnica.
d) a quota de administração.
e) a quota de capitalização (ou provisão matemática).

Letra e.
Cada pagamento de um título de capitalização é composto, em regra, por três componentes: cota de capitalização, cota de sorteio e cota de carregamento.
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As quotas de capitalização representam o percentual de cada pagamento
que será destinado à constituição do capital, devendo ser apresentadas sempre em destaque nas condições gerais do título de capitalização, não representando, portanto, a totalidade do pagamento, considerando a existência, em regra, de
uma parcela destinada a custear os sorteios e uma outra destinada aos carregamentos da sociedade de capitalização.
Apenas a título informativo, guarde que as quotas de sorteio têm como finalidade custear os prêmios que são distribuídos em cada série, enquanto as quotas de
carregamento deverão cobrir os custos com reservas de contingência e despesas
com corretagem, colocação e administração do título de capitalização, além dos
custos de seguro e de pecúlio, se previsto nas condições gerais do título de capitalização.

Questão 22    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) É correto afirmar:
a) Em uma operação de cobrança bancária, o sacado é o vendedor da mercadoria
ou prestador do serviço.
b) Os valores resultantes de uma operação de cobrança bancária são creditados na
conta do sacado no dia do pagamento.
c) Por integrarem o sistema de compensação, os títulos colocados em cobrança
bancária podem ser pagos em qualquer agência bancária até a data do seu vencimento.
d) Para ser colocado em cobrança bancária um título deve ter o aceite do sacado.
e) A cobrança bancária é um serviço que deve ser prestado gratuitamente pelos
bancos.
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Letra c.
Por integrarem o sistema de compensação, os títulos colocados em cobrança bancária podem ser pagos em qualquer agência bancária até a data do seu vencimento. Além disso, alguns boletos podem conter orientações do cedente que permitam
o seu pagamento mesmo após a data estabelecida com eventuais acréscimos de
multa ou juros por atraso, sendo tais condições específicas para cada título de cobrança. No entanto, a liquidação de boletos vencidos é um procedimento à parte
e, por isso, geralmente é exigido que seja feita em um estabelecimento do banco
que emitiu o documento.
a) Errada. É o sacador ou pagador quem efetua o pagamento do boleto.
b) Errada. A compensação do boleto leva de um a dois dias úteis, dependendo das
condições negociadas no momento da negociação.
d) Errada. Tal relação inexiste. A instituição financeira que, por meio de contrato
próprio firmado com o cedente/beneficiário, fica responsável pela cobrança. O banco receberá o pagamento do referido documento de cobrança pago pelo sacado/
pagador, e creditará a importância paga na conta bancária do cedente/beneficiário.
e) Errada. A cobrança bancária tem um custo para o banco.

Questão 23    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) NÃO contém apenas créditos cobertos pela garantia do FGC:
a) depósitos de poupança, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário.
b) letras de câmbio, letras hipotecárias e letras imobiliárias.
c) depósitos em conta investimento, depósitos de poupança e letras hipotecárias.
d) depósitos à vista, letras de câmbio e depósitos em conta investimento.
e) depósitos à vista, depósitos judiciais e depósitos de poupança.
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Letra e.
Guarde que NÃO são objeto da garantia proporcionada pelo FGC os seguintes créditos:
• os depósitos, empréstimos ou quaisquer outros recursos captados ou levantados no exterior;
• as operações relacionadas a programas de interesse governamental instituídos por lei;
• os depósitos judiciais;
• qualquer instrumento financeiro que contenha cláusula de subordinação,
autorizado ou não pelo Banco Central do Brasil a integrar o patrimônio de
referência das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a
funcionar pela referida autarquia.

Questão 24    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Dentre as modalidades de investimento abaixo, aquela que permite a dedução dos valores investidos na Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda, até o limite de 12% da renda bruta do contribuinte, é
a) o CDB.
b) o VGBL.
c) o Fundo de Investimento Referenciado DI.
d) a Caderneta de Poupança.
e) o PGBL.

Letra e.
Tanto o PGBL quanto o VGBL são as principais formas sob as quais é oferecida a
previdência privada aberta no Brasil.
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A principal diferença entre os dois é a tributação: enquanto no PGBL você pode deduzir o valor das contribuições da sua base de cálculo do Imposto de Renda, com
limite de 12% da sua renda bruta anual, reduzindo, desse modo, o valor do imposto
a pagar ou aumentando a restituição de IR; no VGBL, não existe o benefício fiscal
de dedução na declaração anual do contribuinte, mas, em contrapartida, sua tributação no resgate recai apenas sobre o rendimento do valor aplicado, e não sobre o
valor total da aplicação, como no PGBL.

Questão 25    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) É correto afirmar:
a) Os fundos de investimento devem contabilizar mensalmente todos os ativos integrantes de suas carteiras pelos seus preços médios ao longo do mês.
b) Fundos abertos são aqueles com prazo determinado de duração, cujos valores
investidos não podem ser resgatados.
c) O recolhimento do Imposto de Renda, nos fundos de investimento, ocorre sempre no momento do resgate.
d) O valor diário da cota de um fundo é obtido dividindo o seu patrimônio líquido
pelo número de cotas emitidas, ambos calculados no mesmo momento de tempo.
e) Sobre os rendimentos obtidos nos fundos de investimento há incidência de IR à
alíquota de 25%.

Letra d.
Tenha em mente que um fundo é organizado sob a forma de condomínio, sendo o
seu patrimônio dividido em cotas (frações do fundo), cujo valor é calculado diariamente por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas do fundo.
Assim, o seu patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos
e do valor em caixa, menos as obrigações do fundo, inclusive aquelas relativas à
sua administração.
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Questão 26    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Um cliente tem interesse em aplicar
recursos por 30 dias em CDB e quer que a sua rentabilidade acompanhe a evolução
diária da taxa de juros. Nesse caso, o indexador mais indicado para a operação é
a) a TBF.
b) uma taxa pré-fixada.
c) o IGP-M.
d) o CDI.
e) o IPCA.
Letra d.
Na prática de mercado, a taxa média diária do CDI de um dia é utilizada como referencial para o custo do dinheiro, ou seja, dos juros, sendo utilizada como referencial para avaliar a rentabilidade das aplicações em fundos de investimento.

Questão 27    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Os corretores de seguros
a) têm de responder civilmente pelos prejuízos que causarem por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão.
b) devem habilitar seu registro perante a Fundação Nacional de Seguros-FUNENSEG por meio de prova de capacitação promovida pela Superintendência de Seguros Privados-SUSEP.
c) recebem comissão sobre seus serviços, cuja percentagem independe do ramo do
seguro e da companhia seguradora.
d) são profissionais de vendas vinculados às companhias seguradoras para comercializar exclusivamente os produtos da empresa contratante.
e) são simples intermediários entre as seguradoras e os segurados, não sendo sua
responsabilidade esclarecer dúvidas sobre carências, coberturas ou validade do
contrato.
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Letra a.
Um corretor de seguros, seja pessoa física ou pessoa jurídica, é o intermediário
legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas, ditos consumidores.
O exercício de sua profissão depende de habilitação técnico-profissional junto à
Fundação Escola Nacional de Seguros e Registro Profissional (Funenseg), concedida
pela Susep, de acordo com a Lei n. 4.594/1964 e com o Decreto-Lei n. 73/1966,
que disciplinam o papel, a função e a responsabilidade do corretor na intermediação de contratos de seguros, sendo requisito indispensável à concessão de registro
profissional de corretor de seguros a comprovação de contratação de seguro
para cobertura de responsabilidade civil do corretor.

Questão 28    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) A Caderneta de Poupança é um instrumento de captação dos bancos cujos recursos devem ser majoritariamente direcionados para a realização de operações de
a) crédito rural.
b) financiamento imobiliário.
c) microcrédito.
d) crédito consignado.
e) cheque especial.

Letra b.
Para responder a essa questão, é só ter em mente que a maior parte das contratações da carteira de crédito habitacional (financiamento imobiliário) tem como fonte
de recursos a caderneta de poupança.
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Questão 29    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Com relação à Caderneta de Poupança, é correto afirmar:
a) Não há incidência de Imposto de Renda na Fonte sobre os rendimentos auferidos
por investidores Pessoa Física.
b) Os recursos passam a render a partir do dia 1º do mês seguinte à data do depósito.
c) Os rendimentos são creditados a cada 30 dias.
d) Trata-se de um investimento garantido em sua totalidade pelo governo.
e) Trata-se de um investimento disponível apenas para pessoas físicas.

Letra a.
Para responder a essa questão, é só ter em mente que os rendimentos auferidos
por investidores pessoa física são isentos de Imposto de Renda.
b) Errada. A regra é a data de aniversário e não o 1º dia do mês seguinte.
c) Errada. Os recursos passam a render a partir da data do aniversário.
d) Errada. O valor máximo garantido de cada pessoa, contra a mesma instituição
associada, ou contra todas as instituições associadas do mesmo conglomerado financeiro, é de R$ 250.000,00.
e) Errada. É plenamente possível para pessoa jurídica.

Questão 30    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) O..I.., em uma apólice de seguro,
normalmente corresponde a uma parcela do valor do bem segurado e garante o
recebimento de uma indenização que permita a reposição integral desse bem, em
caso de..II.. .
Preenchem correta e respectivamente as lacunas I e II acima:
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a) prêmio; sinistro
b) sinistro; prêmio
c) risco; prêmio
d) sinistro; risco
e) prêmio; risco

Letra a.
Vamos ver as definições dos termos presentes nas alternativas diretamente do site
da Susep.
Prêmio: é o valor que o segurado paga à seguradora pelo seguro para transferir a
ela o risco previsto nas condições contratuais. Pagar o prêmio é uma das principais
obrigações do segurado.
Risco: evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independentemente da vontade do segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza
econômica.
Sinistro: ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de
seguro.

Questão 31    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Investidores interessados em títulos
de médio e longo prazo, indexados à variação do IGP-M, devem adquirir
a) notas promissórias.
b) letras de câmbio.
c) letras financeiras do tesouro.
d) letras hipotecárias.
e) debêntures.
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Letra e.
A debênture é título de médio/longo prazo que consiste em um valor mobiliário
emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus
detentores o direito de crédito contra a companhia emissora. O seu o prazo mínimo
de vencimento é de um ano para debêntures não conversíveis e três anos para debêntures conversíveis, não havendo prazo máximo determinado por lei. Podem ter
sua remuneração relacionada aos mais diversos indexadores: taxa pré, TR, TJLP,
taxa Selic, índices de preço (como o IGP-M) e câmbio. Dessa forma, é, sem dúvida,
a aquisição recomendada ao investidor da questão.
a) Errada. As notas promissórias, ou “commercial papers”, são títulos de curto
prazo (SA de capital fechado – 180 dias / SA de capital aberto – 360 dias) emitidos
pelas empresas para financiar seu capital de giro.
b) Errada. As letras de câmbio são títulos por meio dos quais as sociedades de
crédito, financiamento e investimento (denominadas financeiras) captam recursos
para financiamento do crédito direto ao consumidor. Podem ser pré ou pós-fixados,
mas não há previsão de remuneração indexada a índices de preços, como o IGP-M.
c) Errada. As letras financeiras do tesouro são títulos públicos pós-fixados,
com a remuneração atrelada à taxa Selic (taxa de juros básica da economia).
d) Errada. As letras hipotecárias são títulos de crédito de emissão privativa
das instituições que atuam na concessão de financiamentos com recursos do SFH,
garantido pela caução de créditos hipotecários. Podem ser indexadas a taxas pré-fixadas, a TR + taxa, ou mesmo corrigidas por índices de preço. Contudo, quando
indexadas a índices de preço (IGP-M, INPC, IGP-DI), possuem o prazo mínimo de
60 meses (cinco anos), o que as caracterizam como títulos de longo prazo.
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Questão 32    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Um investidor que, no dia 1º de março de 2006, tenha feito uma aplicação em CDB pós-fixado, com vencimento em 180
dias, terá seus rendimentos sujeitos à alíquota de Imposto de Renda de
a) 22,5%
b) 20,0%
c) 17,5%
d) 15,0%
e) 10,0%
Letra a.
Guarde a tabela com as faixas de Imposto de Renda de acordo com o templo da
aplicação em renda fixa:
PERÍODO DE APORTES

ALÍQUOTA DE IR

Até 6 meses

22,5%

de 6 meses a 12 meses

20,0%

de 12 meses a 24 meses

17,5%

Acima de 24 meses

15,0%

Questão 33    (FCC/BB/ESCRITURÁRIO/2006) Os resgates de recursos investidos
em...... podem sofrer a incidência de Imposto de Renda segundo a Tabela Progressiva para Pessoas Físicas ou de acordo com alíquotas regressivas, conforme o prazo
da aplicação.
Preenche corretamente a lacuna acima:
a) CDB
b) PGBL
c) Fundos de Investimento
d) Ações
e) Caderneta de Poupança
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Letra b.
Nos fundos de investimento, o recolhimento é semestral (maio e novembro) na
fonte a uma alíquota de 15%, come-cotas, e a diferença é paga na hora do resgate.
Sendo para renda fixa, as seguintes:
• 22,5% – prazo inferior a seis meses;
• 20,0% – prazo inferior a doze meses e superior a seis meses;
• 17,5% – prazo inferior a vinte e quatro meses e superior a doze meses;
• 15,0% – prazo acima de 24 meses.

E para renda variável, as seguintes:
• 15,0% – mercado à vista;
• 20,0% – mercado day trade.
Já para as aplicações em previdência privada (tanto PGBL quanto VGBL), há
a chamada tabela progressiva, na qual valem as mesmas regras aplicadas aos
salários e aumento de acordo com o valor que será recebido do plano.
E há também a tabela regressiva criada para incentivar operações de longo prazo. Veja:
PERÍODO DE APORTES

ALÍQUOTA DE IR

Até 2 anos

35%

de 2 anos a 4 anos

30%

de 4 anos a 6 anos

25%

de 6 anos a 8 anos

20%

de 8 anos a 10 anos

15%

Acima de 10 anos

10%
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Questão 34    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) Os fundos de investimento
são regidos por um regulamento que, além das regras básicas de funcionamento,
apresenta outras informações relevantes, tais como: composição dos ativos, riscos
envolvidos nas operações, taxa de administração cobrada dos investidores e estratégias de investimento a serem adotadas pelo gestor. As próprias classificações
desses fundos são indicativas dos riscos a que eles estarão sujeitos. A partir dessas
informações, julgue o item seguinte, acerca da relação entre o tipo de fundo de
investimento apresentado e as estratégias e os riscos que podem estar sendo assumidos pelos gestores desses fundos.
Fundos referenciados buscam reproduzir, da forma mais fidedigna possível, as variações de determinado parâmetro de desempenho por eles especificado.

Certo.
Os fundos referenciados buscam reproduzir, da forma mais fidedigna possível,
as variações de determinado parâmetro de desempenho por eles especificado.
Dessa forma, em sua política de investimento, busca-se replicar a variação de um
índice específico, como, por exemplo, o BOVA11, fundo que busca replicar a performance do Ibovespa, ou seja, como o fundo possui a mesma cesta de ações que
compõe a variação do índice da bolsa de São Paulo, seu movimento diário será
muito parecido com a variação dele.

Questão 35    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) Os fundos de investimento
são regidos por um regulamento que, além das regras básicas de funcionamento,
apresenta outras informações relevantes, tais como: composição dos ativos, riscos
envolvidos nas operações, taxa de administração cobrada dos investidores e es-
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tratégias de investimento a serem adotadas pelo gestor. As próprias classificações
desses fundos são indicativas dos riscos a que eles estarão sujeitos. A partir dessas
informações, julgue o item seguinte, acerca da relação entre o tipo de fundo de
investimento apresentado e as estratégias e os riscos que podem estar sendo assumidos pelos gestores desses fundos.
Em se tratando de fundos genéricos, a carteira é composta de diversos tipos de
instrumentos financeiros de renda fixa e de renda variável, os quais devem representar percentuais mínimos da carteira, conforme regras estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil.

Errado.
Na verdade, não existe uma classificação oficial por parte da CVM que apresente
a expressão “fundos genéricos”. Além disso, a Instrução CVM n. 555, que dispõe
as regras para funcionamento dos fundos de investimento, não tem como exigir
determinados percentuais de composição. Por fim, lembre-se de que quem tem
competência nessa área é a CVM e não o Bacen.

Questão 36    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PERITO/2018) Os fundos de investimento
são regidos por um regulamento que, além das regras básicas de funcionamento,
apresenta outras informações relevantes, tais como: composição dos ativos, riscos
envolvidos nas operações, taxa de administração cobrada dos investidores e estratégias de investimento a serem adotadas pelo gestor. As próprias classificações
desses fundos são indicativas dos riscos a que eles estarão sujeitos. A partir dessas
informações, julgue o item seguinte, acerca da relação entre o tipo de fundo de
investimento apresentado e as estratégias e os riscos que podem estar sendo assumidos pelos gestores desses fundos.
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Fundos que investem em instrumentos financeiros derivativos não destinados a
hedge são classificados como fundos alavancados, já que estão sujeitos a perdas
capazes de superar o valor do seu próprio patrimônio.

Certo.
Repare que, se o fundo investe em derivativos que não se destinam a proteger sua
posição (hedge), então ele já o faz com o intuito de se alavancar, ou seja, acaba
ficando sujeito à perda superior ao valor do seu patrimônio líquido.

Questão 37    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) Com base no disposto na
Instrução CVM n. 555/2014 e suas alterações, julgue o item subsequente.
A amortização de cotas de um fundo de investimento consiste no pagamento uniforme de parcela das cotas, sendo sua efetuação independente do disposto no regulamento ou da deliberação na assembleia geral de cotistas.

Errado.
Os fundos de investimentos são regidos por um regulamento e têm na assembleia
geral seu principal fórum de decisões.
Dessa forma, de acordo com a mencionada instrução, desde que expressamente
autorizado pelo regulamento ou pela assembleia geral de cotistas, o fundo
pode realizar a amortização de cotas.

Questão 38    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) No que se refere aos regimes financeiros, julgue o item subsecutivo.
O regime financeiro de capitalização é restrito aos benefícios de pagamento único.
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Errado.
O regime financeiro de capitalização é a estrutura técnica em que as contribuições são determinadas de modo a gerar receitas capazes, capitalizadas durante o
período de cobertura, produzir montantes equivalentes aos valores atuais dos benefícios a serem pagos aos beneficiários no respectivo período.
Caso o plano seja estruturado no regime financeiro de capitalização, o resgate
será devido, obrigatoriamente, nos planos de renda por sobrevivência (aposentadoria) e, desde que previsto no regulamento, será devido nos planos de pecúlio,
pensão e invalidez.

Questão 39    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) No que se refere aos regimes financeiros, julgue o item subsecutivo.
Em um ambiente econômico sem inflação, não haverá problemas no equilíbrio de
um plano de benefícios em regime de repartição simples se a relação entre inativos
e ativos for constante, visto que o gasto com pagamento de benefícios em cada
período deve ser financiado com as receitas do mesmo período.

Certo.
O regime financeiro de repartição simples é a estrutura técnica em que as contribuições pagas por todos os participantes do plano, em um determinado período,
deverão ser suficientes para pagar os benefícios decorrentes dos eventos ocorridos
nesse período.
Essa é a modalidade de financiamento que atualmente predomina no Sistema Previdenciário Brasileiro, lastreado no art. 195, II, da Constituição da República, que
dispõe que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
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direta ou indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, além das contribuições sociais de
empregadores, trabalhadores e receitas de prognósticos.
Assim, o princípio basilar do Sistema Previdenciário Brasileiro continua
sendo a sustentação dos encargos previdenciários dos que deixaram a
vida laboral por aqueles que contribuem na atualidade.
Desconsiderando fatores como aumento da expectativa de vida, por exemplo, e considerando nossa análise apenas sob o aspecto inflacionário, em
um ambiente econômico sem inflação, verificamos que a sentença está correta, já
que não haverá a questão do valor do dinheiro no tempo, uma vez que as receitas
recebidas pelo pessoal da ativa para seguridade social cobrirão as despesas atuais
com pessoal inativo.

Questão 40    (CESPE/FUNPRESP/ESPECIALISTA/2016) Com base na Resolução
CMN n. 3.792/2009 e suas alterações e na Instrução CVM n. 555/2014 e suas alterações, julgue o item seguinte.
As entidades privadas de previdência complementar estão impedidas de alocar recursos em investimentos classificados no segmento de renda variável.
Errado.
Essa restrição não existe nas mencionadas normas.

Questão 41    (CESPE/TELEBRAS/ESPECIALISTA/2015) Com relação aos produtos e
serviços bancários, julgue o item que se segue.
Os depósitos de poupança são remunerados, com base no saldo médio depositado
em cada período de rendimento, por juros de 0,5% ao mês e pela taxa referencial (TR).
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Errado.
Para depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012 e contas abertas a partir dessa
data, sempre que a Selic (taxa básica de juros) ficar em 8,5% ao ano ou abaixo
disso, o rendimento da poupança passa a ser de 70% da Selic mais a TR.

Questão 42    (CESPE/TELEBRAS/ANALISTA/2015) Com relação aos produtos e serviços bancários, julgue o item que se segue.
O Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), alternativa de aplicação financeira
direcionada para a aposentadoria, oferece como um dos seus benefícios a possibilidade de dedução das contribuições periódicas, até o limite de 12% da renda bruta
do investidor, para efeito de cálculo do imposto de renda.

Certo.
No PGBL, os participantes que utilizam o modelo completo de declaração de ajuste
anual do IRPF podem deduzir as contribuições do respectivo exercício, no limite
máximo de 12% de sua renda bruta anual.
Já os prêmios/contribuições pagos a planos VGBL não podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual do IRPF e, portanto, esse tipo de plano seria mais adequado aos consumidores que utilizam o modelo simplificado de declaração de ajuste
anual do IRPF ou aos que já ultrapassaram o limite de 12% da renda bruta anual
para efeito de dedução dos prêmios e ainda desejam contratar um plano de acumulação para complementação de renda.
A principal diferença entre os dois reside no tratamento tributário dispensado a
um e outro. Em ambos os casos, o Imposto de Renda incide apenas no momento
do resgate ou recebimento da renda. Entretanto, enquanto no VGBL o imposto de
renda incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL o imposto incide sobre o valor
total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda.
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Questão 43    (CESPE/FUB/TÉCNICO/2015) Julgue o item seguinte, a respeito dos
fundos de investimentos imobiliários e da execução hipotecária.
Os fundos de investimentos imobiliários são uma comunhão de recursos captados
por um prazo determinado, destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, que podem ser constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto,
admitindo-se o resgate das quotas a qualquer tempo.
Errado.
Tenha em mente que um fundo de investimento é uma comunhão de recursos,
constituída sob a forma de condomínio, destinado à aplicação coletiva em ativos
financeiros.
Os fundos podem ser formados como condomínios abertos, em que o resgate
das cotas pode ser solicitado a qualquer tempo, ou fechados, em que o resgate só se dá no término do prazo de duração do fundo.
Repare que a questão está errada, pois quando o condomínio é fechado, existe prazo mínimo para resgate.

Questão 44    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) No que concerne ao uso de
cheque, julgue o item seguinte.
Caso um cheque fique bloqueado por motivo de compensação por prazo superior ao
regulamentado, o valor depositado deve ser remunerado, por dia de excesso, pela
taxa de juros equivalente à taxa referencial do SELIC.

Certo.
Caso o prazo de compensação seja extrapolado, serão devidos rendimentos sobre
o valor depositado com base na taxa referencial do Selic. Devemos nos lembrar
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de que essa compensação ocorre na Centralizadora de Compensação de Cheques
(Compe). Os prazos máximos de bloqueio para cheque depositado, em função do
valor, são:
• Acima de R$ 299,99: um dia útil, contado do dia útil seguinte ao do depósito;
• Até R$ 299,99: dois dias úteis, contados do dia útil seguinte ao do depósito.

Questão 45    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) No que concerne ao uso de
cheque, julgue o item seguinte.
Caso um cheque fique bloqueado por motivo de compensação por prazo superior ao
regulamentado, o valor depositado deve ser remunerado, por dia de excesso, pela
taxa de juros equivalente à taxa referencial do SELIC.
Certo.
De acordo com o que determina o Conselho Monetário Nacional, caso o correntista reúna os requisitos legais, como, por exemplo, não esteja inscrito no Cadastro
de Emitentes de Cheques em Fundos (CCF), terá direito, sem qualquer cobrança,
a utilizar 10 folhas de cheques por mês.

Questão 46    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) No que concerne ao uso de
cheque, julgue o item seguinte.
Em caso de conta-corrente conjunta, a emissão de cheque sem a necessária provisão de fundos acarretará a inscrição de todos os titulares da conta no CCF.
Errado.
Quando é emitido um cheque sem fundos de uma conta-corrente conjunta de titulares solidários, ficarão registrados o nome e o CPF do titular emitente do cheque,
ou seja, de quem assinou a folha do cheque sem a necessária provisão de fundos.
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Questão 47    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) Julgue os itens que se seguem, referentes ao SPB.
Caso a instituição financeira que será debitada não apresente saldo suficiente no
momento da liquidação, a correspondente mensagem eletrônica enviada ao BCB
por essa instituição será imediatamente cancelada.

Errado.
Embora a questão não tenha sida específica em relação a qual sistema está se referindo, no caso do STR, se não houver saldo suficiente na conta do participante no
momento em que a ordem for submetida à liquidação, a ordem será encaminhada
para a fila de espera.

Questão 48    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
O título de capitalização é o produto em que uma parte dos pagamentos efetuados
pelo subscritor deve ser utilizada a fim de se formar capital.

Certo.
O título de capitalização é um produto em que parte dos pagamentos realizados
pelo subscritor é usado para formar um capital, segundo cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio título (condições gerais do título) e que será pago
em moeda corrente num prazo máximo estabelecido.
Já o restante dos valores dos pagamentos é usado para custear os sorteios, quase
sempre previstos nesse tipo de produto e as despesas administrativas das sociedades de capitalização.
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Questão 49    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) Acerca dos seguros privados e resseguros, julgue o item subsequente.
O mercado de seguros privados não permite que, após o dano, o segurado receba
uma indenização com reposição integral do bem segurado.

Errado.
Embora, tecnicamente falando, a indenização integral seja caracterizada quando os
prejuízos resultantes de um mesmo sinistro atingirem ou ultrapassarem 75% (ou
percentual inferior quando previsto na apólice) do valor contratado pelo segurado,
existem casos, como, por exemplo, de roubo ou furto do veículo sem que o mesmo
seja recuperado, em que a indenização é integral mesmo, pagando até 100% da
chamada tabela Fipe (que avalia o valor de mercado dos carros usados).

Questão 50    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
O contrato de seguro assume que existem direitos e obrigações de ambas as partes. Deve o segurado pagar o prêmio e o segurador arcar com as despesas.

Certo.
As seguradoras fornecem proteção a variados riscos, arcando, assim, com as despesas correspondentes e, em contrapartida, a cedente (segurado) paga um prêmio
de seguro, comprometendo-se também a fornecer informações necessárias para
análise, fixação do preço e gestão dos riscos cobertos pelo contrato.
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Questão 51    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que se refere
ao seguro rural, julgue o item seguinte.
O seguro de animais tem por objetivo a garantia do pagamento de indenização,
em caso de morte de animais classificados como domésticos ou de elite – aqueles
destinados ao lazer ou à participação em torneios e provas esportivas, e aqueles
utilizados, exclusivamente, para a coleta de sêmen e para a transferência de embriões com finalidades distintas das estabelecidas para o seguro pecuário –, e não
está enquadrado como seguro rural.

Certo.
De acordo com a Susep, “o Seguro de Animais tem por objetivo garantir o pagamento de indenização, em caso de morte de animais classificados como de elite ou
domésticos e não está enquadrado como Seguro Rural. Entendem-se como animais
de elite os destinados ao lazer ou à participação em torneios/provas esportivas,
bem como aqueles utilizados, exclusivamente, na coleta de sêmen e transferência
de embriões para fins distintos dos estabelecidos para o Seguro Pecuário”.

Questão 52    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
Um título de capitalização deve, obrigatoriamente, prever sorteios, de modo que,
quanto maiores forem os prêmios, menores serão as cotas de capitalização.

Errado.
As cotas de capitalização representam o percentual de cada pagamento que será
destinado à constituição do capital. Em geral, não representam a totalidade do
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pagamento, pois, há também uma parcela destinada a custear os sorteios e outra
destinada aos carregamentos da sociedade de capitalização, não existindo, obrigatoriamente, a relação de que, quanto maiores forem os prêmios, menores serão
as cotas de capitalização, a depender, claro, das cláusulas e regras aprovadas e
mencionadas no próprio título (condições gerais do título).

Questão 53    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) Acerca dos seguros privados e resseguros, julgue o item subsequente.
Resseguro é a operação pela qual uma seguradora se alivia de forma integral do
risco de um seguro já feito, adquirindo novo seguro em outra seguradora.

Errado.
O resseguro, conhecido como “seguro do seguro”, é a operação pela qual o segurador transfere a outro indivíduo, total ou parcialmente, o risco assumido no
seguro. Nessa operação, o segurador deseja diminuir suas responsabilidades em
um contrato de alto risco e, assim, cede a outrem uma parte do compromisso e do
prêmio recebido.
Tecnicamente, o resseguro é um contrato que visa equilibrar e dar solvência aos
seguradores e evitar, por meio da diluição dos riscos, quebradeiras generalizadas
de seguradores no caso de excesso de sinistralidade, como a ocorrência de grandes
tragédias, garantindo assim, o pagamento das indenizações aos segurados. Em alguns casos, por força de contrato ou regulação, o resseguro passa a ser obrigatório.
A ideia por trás é diluição do risco e não transferência integral do risco.
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Questão 54    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2014) Julgue os itens que se seguem, referentes ao SPB.
Até 2002, o SPB não estava estruturado para que o BCB pudesse acompanhar as
operações em tempo real, razão por que a autoridade monetária tinha de arcar com
o risco de crédito em eventual inadimplência de alguma instituição.

Certo.
Sim, antes do SPB, quem assumia o risco de crédito em caso de inadimplência era
o próprio Bacen. Sendo assim, um participante, ainda que não tivesse recursos, poderia se manter em um bom estado entre os participantes, porque o Bacen sempre
cobria com recursos. A partir do novo SPB (ano 2002), isso não foi mais possível.
A responsabilidade de adimplência passou a ser do participante. Inclusive, o Bacen
monitora o saldo das contas de reservas bancárias garantindo-o que nunca fica
negativo. Em caso de tal saldo zerar, o Bacen empresta recursos para serem devolvidos no mesmo dia (operação chamada de redesconto intradia).

Questão 55    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
Os fundos de pensão podem ser organizados como fundação com fins lucrativos e
são acessíveis, unicamente, aos empregados de uma empresa, grupo de empresas
e aos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Errado.
Escreveu quase tudo certo, exceto pelo fato de que são organizados como fundações sem fins lucrativos!
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Questão 56    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
As condições gerais do título de capitalização devem informar o critério de apuração
dos números sorteados, além de definirem os múltiplos dos prêmios dos sorteios.

Certo.
A sociedade de capitalização pode utilizar-se dos resultados de loterias oficiais para
a geração dos seus números sorteados. Caso a sociedade opte por não usar, ou se
as loterias oficiais não realizarem, a sociedade de capitalização se obriga a realizar
sorteios próprios com ampla e prévia divulgação aos titulares, prevendo, inclusive,
livre acesso aos participantes e a presença obrigatória de auditores independentes.
As condições gerais do título devem informar o critério de apuração dos números
sorteados, além de definir os múltiplos dos prêmios dos sorteios. Tais múltiplos
se referem ao valor do pagamento, ou seja, se no exemplo dado na pergunta n.
10, o prêmio do sorteio for de 40 vezes o pagamento, ao título sorteado caberá
R$ 4.000,00 (40 x R$ 100,00). Porém, deverá ser informado se esse valor é bruto
(sobre o qual incidirá Imposto de Renda) ou se já é líquido de imposto.
O título sorteado poderá permanecer em vigor ou não, segundo o que estiver disposto nas condições gerais, porém, o fato de um título ser ou não sorteado em
nada alterará o seu capital para resgate.
Assim sendo, um título de capitalização não obrigatoriamente deverá prever sorteios, mas como os prêmios do sorteio são custeados pelos próprios títulos, em
geral, quanto maiores forem os prêmios, menores serão as cotas de capitalização,
isto é, menor será a parcela do pagamento destinada a compor o capital de resgate
do título.
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Questão 57    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA/2014) No que tange a
capitalização, previdência privada, loterias e sorteios, julgue o item seguinte.
O objetivo da modalidade tradicional de títulos de capitalização consiste em se
viabilizar a participação do titular em sorteios sem a necessidade de devolução ao
titular do valor total pago.

Errado.
Embora, normalmente, o resgate é inferior ao valor total que foi pago, não podemos
afirmar que o objetivo modalidade tradicional de títulos de capitalização seja esse.

Questão 58    (CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ESCRITURÁRIO/2014) Em relação
às regras relacionadas aos bancos de dados, para formação de histórico de crédito,
com informações de adimplemento (cadastro positivo), julgue o item que se segue.
O cadastrado pode requerer que suas informações não sejam acessíveis por determinados consulentes ou em período determinado de tempo, não sendo admitido,
contudo, pedido de exclusão parcial de informações registradas em banco de dados, salvo se indevida ou erroneamente anotadas.

Certo.
Sim, é direito do cadastrado obter o cancelamento do cadastro quando solicitado,
podendo a respectiva solicitação ser realizada perante a fonte que recebeu a autorização para abertura do cadastro ou perante qualquer gestor de banco de dados
que mantenha cadastro.
O cadastrado tem acesso gratuito às informações sobre ele existentes no banco
de dados e pode, também, solicitar a correção de qualquer informação sobre ele
erroneamente anotada.
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Questão 59    (CESPE/MPU/ANALISTA/2013) No que se refere à previdência privada, julgue o item a seguir.
No âmbito das normas de previdência privada complementar, assistido é a pessoa
física que aderir aos planos de benefícios.

Errado.
O participante é aquele que adere a plano de benefícios de caráter previdenciário.
Já o assistido é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada, previsto no plano de benefícios.

Questão 60    (CESPE/MPU/ANALISTA/2013) No que se refere à previdência privada, julgue o item a seguir.
Se forem verificadas anormalidades previstas em lei em entidades de previdência
complementar, a intervenção nessas entidades deverá ser proposta pelo ministro
da previdência social e decretada pelo presidente da República.

Errado.
Não existe intervenção com a Presidência da República!
Na verdade, as funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e da Secretaria
de Previdência Complementar (SPC), relativamente às entidades fechadas, e pelo
Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados
(CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep), em relação, respectivamente, à regulação e fiscalização das entidades abertas.
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Questão 61    (CESPE/PREVIC/TÉCNICO/2011) Julgue o item subsecutivo, referente
à previdência complementar.
É expressamente proibida a utilização de corretores na venda dos planos de benefícios das entidades abertas de previdência complementar, que devem firmar contrato diretamente com os assistidos e(ou) beneficiários.

Errado.
Não existe essa vedação! Na verdade, a Lei Complementar n. 109/2001, que versa
sobre o regime de previdência complementar, é bastante clara em permitir, no caso
dos planos de entidades abertas, a utilização de corretores, conforme dispõe o
art. 30 da referida lei:
Art. 30. É facultativa a utilização de corretores na venda dos planos de benefícios
das entidades abertas.
Parágrafo único. Aos corretores de planos de benefícios aplicam-se a legislação e a regulamentação da profissão de corretor de seguros.

Questão 62    (CESPE/PREVIC/TÉCNICO/2011) Julgue o item subsecutivo, referente
à previdência complementar.
Os assistidos de planos de benefícios de entidade aberta de previdência complementar têm o direito legal de transferir os recursos garantidores dos benefícios
para outra entidade de previdência complementar criada com o objetivo específico
de contratar plano de renda vitalícia, não necessitando, para isso, de autorização
específica do órgão regulador.

Errado.
Na verdade, a transferência dos recursos garantidores na circunstância referida no
enunciado depende de autorização do órgão regulador, conforme pode-se depreender do disposto no art. 33, § 2º, da LC n. 109/2001.
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Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e
fiscalizador:
§ 2º Para os assistidos de planos de benefícios na modalidade contribuição definida
que mantiveram esta característica durante a fase de percepção de renda programada,
o órgão regulador e fiscalizador poderá, em caráter excepcional, autorizar a
transferência dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de
previdência complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia, observadas as normas aplicáveis.

Questão 63    (CESPE/BRB/ESCRITURÁRIO/2011) Com relação ao Fundo Garantidor
de Crédito (FGC), julgue os itens subsequentes.
Os fundos de investimento e os fundos de ações não têm cobertura do FGC.

Certo.
Os recursos aplicados em fundo de investimento financeiro não têm garantia do FGC, já que o patrimônio dos bancos não se confunde com o patrimônio
dos fundos de investimento financeiro que eles administram. Quando um banco
enfrenta problemas, os cotistas do fundo podem fazer assembleias e mudar a administração do fundo para outra instituição. Todo tipo de fundo de investimento é
acompanhado e fiscalizado pela CVM.

Questão 64    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2010) Para a abertura de conta de
depósitos, é obrigatória a completa identificação do depositante. As informações
que devem constar na ficha proposta para a abertura da conta incluem
I – qualificação do depositante.
II – endereços residencial e comercial completos.
III – data da abertura da conta e respectivo número.
IV – taxa de juros de remuneração da conta de depósito.
V – assinatura do depositante.
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Estão certos apenas os itens
a) I, II, III e IV.
b) I, II, III e V.
c) I, II, IV e V.
d) I, III, IV e V.
e) II, III, IV e V.

Letra b.
Todas as informações listadas devem constar na ficha proposta para a abertura da
conta, exceto aquela relativa à taxa de juros de remuneração da conta de depósito.

Questão 65    (CESPE/CEF/TÉCNICO BANCÁRIO/2010) Em relação à abertura, manutenção, movimentação e encerramento de contas de depósitos, tarifas de serviços e cheque:
A rescisão do contrato de conta de depósito à vista ou o encerramento da conta de
depósito à vista, por iniciativa de qualquer das partes, prescinde de comunicação
prévia e formal.

Errado.
Na verdade, é impossível encerrar a conta sem qualquer comunicação prévia e formal, já que, como sabemos, a referida conta aberta por contrato deve respeitar as
respectivas cláusulas de encerramento nele previstas.
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Questão 66    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO/2009) Com relação aos procedimentos a
serem observados pelas instituições financeiras na contratação de operações e na
prestação de serviços aos clientes, julgue o item subsequente.
Nos saques em espécie de valores inferiores a R$ 8.000,00, provenientes de conta
de depósito, a instituição financeira é obrigada a entregar o numerário no mesmo
expediente.

Errado.
Com base na Resolução CMN n. 3.695/2009, que trata dos procedimentos relativos
à movimentação e à manutenção de contas de depósitos, que fixa tal valor em R$
5.000,00.
Art. 2º É vedado postergar saques em espécie de contas de depósitos à vista de valor
igual ou inferior a R$5.000,00(cinco mil reais), admitida a postergação para o expediente seguinte de saques de valor superior ao estabelecido.

Questão 67    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO/2009) O relacionamento diário com os
bancos é uma realidade inseparável da vida da maioria das pessoas. Hoje, praticamente tudo passa por eles: pagamento e recebimento de salários, pensões,
aposentadorias, taxas, contas, compras, impostos, investimentos, empréstimos,
depósitos, saques em dinheiro e transferência de valores. As contas-correntes, portanto, adquirem grande importância.

Cartilha Febraban, edição n. 3, 2005 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item seguinte.
Se houver a convenção de solidariedade para a conta-conjunta (a conta na qual há
mais de um titular), qualquer cheque relativo a essa conta terá de ser assinado por
todos os titulares.
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Errado.
Na verdade, não há a necessidade da assinatura de todos os titulares!
Guarde que, no caso de conta conjunta, devem constar, no mínimo, os dados de
identificação de dois titulares, intercalados pelos termos “e” ou “ou”, conforme o
caso, e a indicação da eventual existência de outros titulares mediante a utilização
dos termos “e outros” ou “ou outros.

Questão 68    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO) Uma pessoa física foi abrir uma conta-corrente em uma instituição bancária. No ato de abertura da conta, demandou
que certas informações fossem prestadas pelo banco e que essas informações estivessem previstas em cláusulas explicativas na ficha proposta, que é o contrato de
abertura da conta, celebrado entre o banco e a pessoa física. Em face dessa situação, é dever do banco informar ao cliente
O saldo médio mínimo exigido para a manutenção da conta.

Certo.
A ficha proposta relativa à conta de depósitos à vista deverá conter, ainda, cláusulas tratando, entre outros, do seguinte assunto: saldo médio mínimo exigido para
a manutenção da conta.

Questão 69    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO) Julgue o item a seguir quanto aos tipos
de conta bancária existentes no mercado brasileiro.
A conta-salário – tipo especial de conta de depósito à vista destinada a receber
salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares – é movimentável por
cheques e está sujeita aos regulamentos aplicáveis às demais contas de depósitos,
mas é isenta da cobrança de tarifas.
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Errado.
A chamada conta-salário é um tipo especial de conta de depósito à vista. É utilizada
para receber salários, vencimentos e outras fontes de renda. A sua única função é
receber os recursos financeiros da fonte de renda para posterior saque ou transferência, ou seja, não recebe outros depósitos.
Normalmente, a sua abertura é feita diretamente pela pessoa jurídica responsável
pelo pagamento. É vedada a cobrança de tarifas, sendo obrigatório o fornecimento
de um “pacote” básico de transações, como saques e consultas a extratos.
Repare, portanto, que como não é permitido nenhuma outra utilização,
a movimentação por cheques não é permitida.

Questão 70    (CESPE/BB/ESCRITURÁRIO) Julgue o item a seguir quanto aos tipos
de conta bancária existentes no mercado brasileiro.
Na conta de depósito à vista, o dinheiro depositado fica à disposição do titular para
ser sacado a qualquer momento.

Certo.
É para isso que serve uma conta de depósito à vista!
A ideia básica é que o cliente disponibiliza seus recursos financeiros para a instituição financeira, podendo movimentá-los a qualquer tempo, mediante saques,
transferências, utilização de cartão de débito, pagamentos.
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