
 

Conhecimentos Bancários 

 

1- No processo orçamentário, o crédito extraordinário se caracteriza por ser destinado 

a reforçar uma prévia dotação orçamentária.  

 

Resposta: Errado: Você encontra essa resposta na Constituição Federal- Art. 167. § 3º : 

A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 

imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública, observado o disposto no art. 62. 

 

2- Compete ao Conselho Monetário Nacional receber os recolhimentos compulsórios 

das instituições financeiras.  

 

Errado: Essa é uma competência do Banco Central e está no artigo 19 do inciso III e § 

2° (LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964.) 

 

3- Cédula de crédito imobiliário deve ser emitida com garantia real e na forma 

escritural. 

 

Errado: A palavra deverá está errada. A CCI poderá ser emitida com ou sem garantia, 

real ou fidejussória, sob a forma escritural ou cartular. 

 

4- Os parâmetros básicos utilizados para orientar a concessão de crédito norteiam-se 

nos chamados “C’s do crédito”. São eles: caráter, capacidade, capital, condições e 

colateral. 

 

Certo 

 

5- O hot money, recurso financeiro de origem duvidosa, é utilizado para financiar 

investimentos de elevado risco em mercados emergentes e não é registrado na 

movimentação de capitais. 

 



 

Resposta: Errado. Hot money, em sua origem, designa fundos aplicados em ativos 

financeiros, em diversos países, que atraem pela possibilidade de ganhos rápidos 

devido a elevadas taxas de juros ou a grandes diferenças cambiais. São operações de 

curtíssimo prazo, em que os recursos podem ser deslocados de um mercado para 

outro com muita rapidez. Esses recursos são administrados por especuladores no 

mercado de câmbio e caracterizam-se por alta volatilidade, em oposição às aplicações 

de bancos centrais, bancos de investimento ou investidores domésticos. Por essa 

particularidade, são considerados causadores de turbulências nos mercados 

financeiros, em algumas situações. No Brasil, o termo hot money, amplamente 

empregado por bancos comerciais, por extensão de sentido aplica-se também a 

empréstimos de curtíssimo prazo (de 1 a 29 dias). Esses empréstimos têm a finalidade 

de financiar o capital de giro das empresas para cobrir necessidades imediatas de 

recursos.  

A nossa fonte foi o site do Bacen e lá tem o glossário completo que vale a pena ler. 

 

6- A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, as comercializações 

feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo do monitoramento e da prevenção 

à lavagem de dinheiro. 

 

Resposta: Errado. “Art. 9º da Lei 12.683/2012  “Sujeitam-se às obrigações referidas 

nos arts. 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou 

eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não”  .  

 

7- A CVM tem a responsabilidade de expedir normas para que demonstrações 

financeiras de emissores de ações sejam auditadas por auditor independente nela 

registrado. 

 

Resposta: Certo 

 

8- As atribuições do Comitê de Política Monetária (COPOM) incluem a definição da 

meta para a inflação. 

 

Resposta: Errado. Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional 

(CMN). 

 



 

9- Uma das fontes de recursos para o crédito rural consiste nas multas impostas aos 

bancos que deixam de aplicar nessa atividade o percentual exigido pelo CMN. 

 

Resposta: Certo 

 

10-  As operações de hot money constituem empréstimos de curtíssimo prazo que 

utilizam como referencial de custo a taxa do certificado de depósito interbancário 

(CDI) diária, acrescida de tributos. 

 

Certo 

 

Aproveite para treinar mais questões de conhecimentos bancários no site 

Qconcursos.com 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/economia-conhecimentos-bancarios

