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Sobre o Curso

Este curso apresenta o conteúdo programático atualizado para a prova de certificação de Agente

Autônomo de Investimentos (AAI) realizada pela ANCORD e conta com 367 questões com gabarito sobre os

temas mais comuns deste exame. A teoria e os exercícios são explicados em mais de 22 horas de vídeo

aulas, encontradas em www.financegate.com.br. A explicação detalhada nos vídeos não requer nenhum

conhecimento prévio da sua parte.

Utiliza-se uma metodologia de sucesso onde o conteúdo é intercalado com muitos exercícios cuja

solução é minuciosamente explicada, permitindo aos alunos fixarem e compreenderem os conceitos

gradualmente. Em nosso curso online, ao final dos 14 módulos, são apresentados 2 simulados para a prova

de certificação com questões semelhantes às apresentadas nas aulas. Será uma ótima oportunidade para

você treinar, considerando o tempo e estilo da prova.

Não deixe de acessar nosso site, com muito conteúdo gratuito!!!! www.financegate.com.br
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Sobre o Autor

O curso foi elaborado e ministrado pelo Prof. Dr. Juliano Vianello, que é Doutor em Finanças,

engenheiro pelo IME, aprovado na certificação da ANCORD, no nível 1 do CFA, além de apresentar

certificações como analista financeiro realizadas em Londres, Nova Iorque, Toronto e Montreal. Possui mais

de 13 anos de experiência prática no mercado financeiro e também como professor de graduação, pós

graduação e mestrado em diversas instituições de renome como FGV (2012), IBMEC (2014) e outras. Já

ajudou mais de 4.000 alunos a alcançarem seus objetivos e agora é hora de contribuir um pouco para você

alcançar o seu. O currículo completo encontra-se aqui.
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Sobre a Prova de Certificação 
AAI/Ancord

A prova de certificação para AAI realizada pela ANCORD conta com 80 questões de múltipla escolha,

com 4 alternativas cada e 2 horas e 30 minutos de duração. Para ser aprovado, é preciso no mínimo 70% de

acertos na prova toda e pelo menos 50% nos Capítulos: Atividade do Agente Autônomo de Investimento,

Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Mercado de Capitais e Mercado de Derivativos. Atualmente a prova pode

ser feita online ou presencialmente. Clique aqui para maiores informações constantes no Regulamento do

Exame, no site da ANCORD.
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Divisão da Prova de Certificação 
AAI/Ancord

Módulo Título % da 

prova

Nº de Questões Acertos Mínimos

1 A Atividade do AAI 15% 12 6

2 Prevenção à lavagem de dinheiro (Lei 

nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 

Instrução CVM nº 301/99)

5% 4 2

3 Economia 2,50% 2 0

4 Sistema Financeiro Nacional 3,75% 3 0

5 Instituições e Intermediários 

Financeiros

3,75% 3 0

6 Administração de Risco 5% 4 0

7 Mercado de Capitais 25% 20 10

8 Fundos de Investimentos 5% 4 0

9 Outros Fundos de Investimentos 2,50% 2 0

10 Securitização de Recebíveis 1,25% 1 0

11 Clubes de Investimentos 2,50% 2 0

12 Matemática Financeira 5% 4 0

13 Mercado Financeiro 8,75% 7 0

14 Derivativos 15% 12 6 5
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

1. At i v i d a d e  d o  A g e n t e  A u t ô n o m o  d e  
I nv e s t i m e n t o s

❖ 12 questões

❖ Correspondem a 15% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 6 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



1. Atividade do Agente Autônomo de Investimento 

Normatizada pelas Instruções CVM nº 497/11 e nº 515/11

Agente Autônomo de Investimento: pessoa natural

(física) registrada, que exerce suas atividades por meio

de sociedade simples (PJ) ou firma individual (PF)

constituída exclusivamente para esse f im.

9www.financegate.com.br



O Agente Autônomo de Investimento pode ser constituído 

sob a forma de pessoa

a) Exclusivamente natural.

b) Exclusivamente jurídica.

c) Natural ou jurídica.

d) Física, apenas.

Resposta: C
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1. Atividade do Agente Autônomo de Investimento 

Pessoa Jurídica constituída por AAI:

• Sócios devem ser exclusivamente Agentes Autônomos 

de Investimento

• Deve ter na denominação a expressão “Agente 

Autônomo de  Investimento”

• Todos os sócios são responsáveis perante a CVM, 

entidades  credenciadoras e entidades reguladoras, pelas 

atividades da sociedade

• Um mesmo Agente Autônomo de Investimento não

pode ser sócio de mais de uma pessoa jurídica 

constituída nos termos citados
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São condições para a constituição de um AAI pessoa jurídica

a) Ter no máximo um sócio que não seja Agente Autônomo.

b) Ser constituída apenas por Agentes Autônomos.

c) Ter no máximo três sócios que não sejam Agentes 
Autônomos.

d) Apenas pessoas físicas podem ser Agentes Autônomos de 
Investimentos.

Resposta: B
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Quando houver a constituição de uma Pessoa Jurídica para 

ser AAI, a mesma deve:

I. Ter sócios que sejam apenasAAI

II. Ser constituída exclusivamente para essa finalidade

III.Ser uma Sociedade Anônima

Está (ão) correto (s):

a) I e III

b) II e III

c) I e II

d) I, II e III

Resposta: C
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Atividades do AAI:

• Prospecção e captação de clientes

• Recepção e registro de ordens e transmissão dessas 

ordens para os  sistemas de negociação ou de registro 

cabíveis

• Prestação de informações sobre os produtos oferecidos 

e serviços prestados pela instituição integrante do 

sistema de distribuição de  valores mobiliários pela qual 

tenha sido contratado

• Distribuição de cotas de fundos de investimento  sob a 

responsabilidade e como preposto de  instituição 

integrante do SDTVM
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São atividades do Agente Autônomo, exceto:

a) Prestar informações acerca dos produtos  ofertados pela 

instituição contratante

b) Realizar alterações na carteira de investimentos dos clientes 

da sua carteira

c) Prospectar clientes para a instituição contratante

d) Repassar ordens de clientes para a instituição contratante

Resposta: B
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Trata-se de uma descrição da atividade de  AAI:

a) Distribuir cotas de fundos de investimento  sob a 

responsabilidade e como preposto de  instituição integrante 

do SDTVM

b) Entregar numerário aos clientes da sua carteira

c) Atuar como representante de uma instituição integrante do 

SDTVM e como consultor  de investimentos para o cliente

d) Terceirizar o serviço pelo qual foi contratado pela instituição 

integrante do SDTVM

Resposta: A
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A ge nte  a u tônomo  d e  i nvest i mento  é  a   pe s s oa  n at ura l ,  re g i st rada  n a  fo r ma  a  i n st r uçã o  C V M,  p a ra  

re a l i zar,  s o b  a  re s pons ab i l i da de  e   como  p re po sto  d e  i n st i t u i çã o  i n tegra nte  d o  s i s tema  d e  d i st r i bu i ção  

d e  va l o res  m o bi l i á r i os ,  a  a t i v i dade  d e  p re stação  d e  i n for maçõe s  s o b re  o s  p ro duto s  o fe rec i dos  p o r  e s s a  

i n st i t u i çã o  e  ta mbé m:

a) Atuar como preposto do cliente

b) Esclarecer dúvidas adicionais que o cliente  tenha sobre os 

produtos ofertados pela instituição contratante

c) Atuar como administrador da carteira de investimentos do 

cliente

d) Atuar também como Agente Autônomo de  uma outra 

instituição contratante

Resposta: B
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Materiais utilizados pelo AAI:

Devem:

• Estar em consonância com as Instruções da CVM

• Ser previamente aprovados pela instituição integrante 

do  sistema de distribuição pela qual o AAI tenha sido 

contratado

• Fazer referência expressa à instituição citada

• Identificar cada AAI integrante no caso de pessoa 

jurídica
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O que não pode nos materiais utilizados pelo AAI :

• Adoção de logotipos do AAI ou da pessoa jurídica  

desacompanhados da identificação da instituição pela 

qual seja  contratado com, no mínimo, igual destaque

• Referência à instituição citada por meio de expressões

que  dificultem a compreensão da natureza do vínculo 

existente (como  “parceira”, “associada” ou “afiliada”)
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Com relação ao logotipo do AAI

a) Não há regra definida para sua utilização.

b) O AAI não pode ter seu próprio logotipo.

c) Pode ser utilizado sem o acompanhamento do logotipo da 

instituição  contratante, para que a marca do AAI seja 

reforçada junto ao cliente.

d) Pode ser utilizado, desde que acompanhado da 

identificação da instituição  contratante com, no mínimo, 

igual destaque.

Resposta: D
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Em materiais publicitários, a utilização da  logomarca do AAI, deve:

a) Estar sempre desacompanhada da marca  da instituição 

contratante

b) Estar sempre acompanhada com a marca  da CVM

c) Estar sempre acompanhada com a marca  da instituição 

contratante

d) Estar sempre acompanhada com a marca  da Ancord

Resposta: C
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Os materiais utilizados pelo Agente Autônomo no exercício das 

suas atividades, devem:

a) Identificar o Agente Autônomo como parceiro da instituição 

contratante

b) Identificar o Agente Autônomo como contratado e fazer 

referência à instituição contratante

c) Conter o logotipo do Agente Autônomo desacompanhado 

da instituição contratante

d) Ser aprovados pela CVM antes da sua publicação

Resposta: B
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Sobre as regras da adoção de logotipos dos  Agentes Autônomos 

de investimentos em materiais publicitários, as mesmas valem 

para:

I. Apostilas e Treinamentos

II. Comunicações por E-mail

III. Sites e Internet

Está (ão) correto (s):

a) I e III

b) II e III

c) I e II

d) I, II e III

Resposta: D
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2. Outras atividades relacionadas a valores 
mobiliários

• Administração de Valores Mobiliários: atividades relacionadas 

ao funcionamento, manutenção e  gestão de uma carteira de 

valores mobiliários, incluindo a aplicação de  recursos financeiros 

no mercado por conta do investidor

• Análise de Valores Mobiliários: elaboração de relatórios de 

análise destinados à  publicação, divulgação ou distribuição para 

terceiros, ainda que restrita a  clientes

• Consultoria de Valores Mobiliários:  assessoramento de 

investidores interessados em fazer aplicações  diretamente no 

mercado. Profissional deve possuir conhecimentos  técnicos e 

práticos para auxiliar seu cliente na busca de seus objetivos
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3. Concessão da Autorização para Exercício da Atividade

Credenciamento dos AAI:

• É obrigatório, e feito por entidades autorizadas pela 

CVM. Atualmente,  a responsável pela certificação e 

credenciamento dos AAI é a ANCORD

Exigências para as pessoas jurídicas:

• Sede no país

• Serem constituídas como sociedades simples

• Terem como objetivo social exclusivo o exercício da 

atividade de  agente autônomo de investimento, sendo 

vedada a particiação em outras sociedades
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3. Concessão da Autorização para Exercício da Atividade

Requisitos para o AAI:

• Conclusão do ensino médio no País ou exterior

• Aprovação nos exames de qualificação aplicados pela entidade  credenciadora 

(ANCORD)

• Adesão ao código de conduta profissional. Em função do disposto no artigo 7º da 

Instrução CVM nº 610/19 (já em vigor) houve a revogação desta obrigatoriedade.

• Não estar inabilitado ou suspenso para o exercício pela CVM,  Banco Central, 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou  Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar  (PREVIC)

• Não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação,  suborno, concussão, 

peculato, lavagem de dinheiro ou ocultação  de bens, direitos e valores, contra a 

economia popular, a ordem  econômica, as relações de consumo, a fé ou propriedade 

públicas,  o sistema financeiro nacional, ou à pena criminal que vede, ainda  que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos

• Não estar impedido de administrar seus bens ou deles dispor em  razão de decisão 

judicial
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3. Concessão da Autorização para Exercício da Atividade

Registro dos AAI:

• É concedido automaticamente pela CVM à pessoa 

natural ou jurídica  credenciada

• Comprovado pela inscrição do seu nome na relação dos 

agentes  autônomos de investimento constante na página 

da CVM na rede  mundial de computadores

• CVM cobra taxa trimestral compulsória de fiscalização

• Certificação e Credenciamento feito por entidades

autorizadas pela CVM (ANCORD); 

• Registro feito pela CVM
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Não está entre os requisitos mínimos para o credenciamento do 

AAI

a) Conclusão do ensino superior em qualquer área de 

formação.

b) Aderir ao Código de Conduta Profissional.

c) Não ter sido condenado por crime falimentar.

d) Ter sido aprovado em exame de qualificação técnica.

Resposta: A

Adesão ao código de conduta profissional. Em função do disposto 

no artigo 7º da Instrução CVM nº 610/19 (já em vigor) houve a 

revogação desta obrigatoriedade, o que não ocorria na época em 

que tal questão foi aplicada.  
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São requisitos mínimos para ser cadastrado como Agente 

Autônomo de Investimentos,  exceto:

a) Efetuar o recolhimento da taxa mensal de  Agente 

Autônomo

b) Aderir ao Código de Conduta Profissional

c) Ter sido aprovado em exame de qualificação técnica

d) Ter ensino médio completo no país ou equivalente no 

exterior

Resposta: A

Adesão ao código de conduta profissional. Em função do disposto 

no artigo 7º da Instrução CVM nº 610/19 (já em vigor) houve a 

revogação desta obrigatoriedade, o que não ocorria na época em 

que tal questão foi aplicada.  
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Com relação à taxa trimestral que o AAI  paga para a CVM, assinale 

a alternativa correta:

a) É um percentual sobre o resultado financeiro que o AAI 

obtiver na execução do seu  trabalho

b) É isento nos três primeiros meses

c) É um valor fixo e trata-se de uma taxa opcional

d) É um valor fixo e trata-se de uma taxa compulsória .

Resposta: D
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A atividade de Agente Autônomo de Investimentos somente pode 

ser exercida por pessoa  natural que:

I. Mantenha contrato escrito com instituição  integrante do 

SDTVM .

II. Seja sócio de AAI PJ que mantenha contrato  com 

instituição integrante do SDTVM

III. Possua ensino superior completo

Está (ão) correto (s):

a) Apenas I

b) II e III

c) I e II

d) I, II e III

Resposta: C
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4. Suspensão e Cancelamento da Autorização para  Exercício da 
Atividade de AAI

Motivos:

• Por pedido formulado pelo próprio AAI

• Pela identificação de vícios ou falhas no processo de 

credenciamento

• Pela perda de qualquer das condições necessárias para o  

credenciamento

• Pela aplicação, pela CVM, de penalidades previstas na Lei 

6.385 que  dispõe sobre o Mercado de Valores Mobiliários

A suspensão ou cancelamento do credenciamento pela entidade  

credenciadora é comunicada à CVM no prazo de 5 dias úteis.

Esta decisão cabe recurso à CVM no prazo de 15 dias com efeito 

suspensivo.
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Analise as situações abaixo:

I. Solicitação pelo próprio AAI

II. Vícios ou falhas no processo de credenciamento

III. Manutenção de todas as condições necessárias para se 

tornar AAI

São casos possíveis de suspensão ou cancelamento do registro 

de AAI, o que se afirma em:

a) Apenas I e II

b) Apenas I e III

c) Apenas II e III

d) I, II e III

Resposta: A
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5. Contrato de Agenciamento e Remuneração

• AAI deve manter contrato escrito com instituição 

integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários 

ou ser sócio de pessoa jurídica que  mantenha esse contrato

Remuneração:

• Percentual pactuado entre AAI e a instituição contratante, 

calculado  sobre as receitas de operações por ele 

intermediadas
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A remuneração do AAI consiste em

a) Salário fixo mensal somado aos prêmios em função do 

número de clientes  trazidos para a instituição contratante.

b) Salário fixo mensal somado a um percentual sobre as 

receitas financeiras

c) da instituição contratante.

d) Percentual pactuado entre ele e a instituição contratante 

calculado sobre  as receitas de operações por ele 

intermediadas.

e) Percentual pactuado entre ele e a instituição contratante 

sobre o total das  receitas por ela auferidas.

Resposta: C
Remuneração do AAI depende do seu potencial para captar clientes e 
do  tipo de contrato com a instituição contratante
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Sobre a remuneração do Agente Autônomo  de Investimentos, 

assinale a alternativa correta:

a) Possui um salário fixo mensal mais bônus  por atingimento 

de metas

b) Possui salário fixo mensal mais um percentual das 

operações que os clientes do mesmo realizar

c) Não possui um valor fixo mensal e a remuneração vem das 

operações realizadas pelos clientes da sua carteira

d) Não possui um valor fixo mensal, porém,  tem um valor 

mínimo garantido pela 

e) instituição contratante

Resposta: C
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6. Proibições ao AAI em relação aos clientes 

• Usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do 

cliente para transmissão de ordens por meio de sistema 

eletrônico

• Confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo 

informações  sobre as operações realizadas ou posições em 

aberto

• Receber de clientes ou a eles entregar, por qualquer razão, 

numerário,  títulos ou valores mobiliários ou outros ativos

• Ser procurador ou representante de clientes perante instituições  

integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, 

para  quaisquer fins. 
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6. Proibições ao AAI em relação aos clientes 

• Contratar com clientes ou realizar, mesmo que a título gratuito, 

serviços de administração de carteira de valores mobiliários, 

consultoria ou  análise de valores mobiliários. Para realizar 

essas atividades, deve solicitar  à entidade credenciadora a 

suspensão de seu credenciamento como AAI.
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6. Outras proibições ao AAI 

• Manter contrato para a prestação de serviços com mais de 

uma instituição integrante do sistema de distribuição de 

valores mobiliários. Para a atividade de distribuição de cotas de 

fundo de investimento é permitido.

• Atuar como preposto de instituição com a qual não tenha 

contrato

• Delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos 

serviços que  constituam objeto do contrato celebrado com a 

instituição integrante do  sistema de distribuição pela qual 

tenha sido contratado
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Não é uma atividade do Agente Autônomo de Investimentos

a) Receber e registrar ordens de compra e venda de ativos.

b) Prospectar e captar clientes.

c) Prestar informações sobre produtos oferecidos pela 

contratante à qual é  vinculado.

d) Ser procurador de clientes perante instituições integrantes 

do sistema de  distribuição de valores mobiliários, para 

quaisquer fins.

Resposta: D
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São atividades vedadas para o AAI, exceto:

a) Ser procurador de clientes

b) Manter contrato para prestação de serviço  com integrante 

do SDTVM

c) Receber numerário de clientes

d) Ser sócio de mais de uma Pessoa Jurídica  que atue como 

Agente Autônomo de Investimentos

Resposta: B
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É permitido ao Agente Autônomo de Investimento manter contrato 

com mais de uma instituição do sistema de distribuição de valores 

desde que seja  restrita à atividade de

a) Distribuição de cotas de fundos de investimentos.

b) Mediação e distribuição de títulos públicos.

c) Distribuição de cotas de clubes de investimentos.

d) Captação e prospecção de novos clientes.

Resposta: A
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É vedado ao Agente Autônomo de Investimentos:

I. Prestar informações sobre produtos e operações

II. Ter contrato com mais de uma corretora

III. Trabalhar como Consultor ou Administrador  de carteira

Está (ão) correto (s):

a) I e III

b) II e III

c) I e II

d) I, II e III

Resposta: B
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Caso um Agente Autônomo queira realizar  trabalho como analista 

ou consultor de valores,  deverá:

a) Realizar um novo cadastramento como AAI,  contemplando 

essas novas funções

b) Realizar as duas funções, sem alterações

c) Solicitar a transferência de seu credenciamento como AAI

d) Solicitar a suspensão de seu credenciamento como AAI

Resposta: D
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Situação em que pode causar conflito de  interesses na execução 

do trabalho de um Agente Autônomo:

a) Repassar ordens de compra e venda de ativos a pedido do 

cliente

b) Aplicação de recursos próprios e recebimento de qualquer 

remuneração ou benefício indireto

c) Aplicação de recursos de clientes e recebimento de 

comissionamento por parte da  instituição contratante

d) Aplicação de recursos de terceiros

Resposta: B
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7. Penalidades aos AAI

Constitui infração grave:

• Exercício da atividade de AAI em desacordo com as 

normas das  Instruções da CVM

• Obtenção de credenciamento de AAI ou da pessoa jurídica 

com base  em declarações ou documentos falsos

• Inobservância das vedações estabelecidas
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Multa cominatória - Instrução CVM 452/07

Multa ordinária:

• Aplicada no caso de atraso na prestação de informações  

periódicas ou eventuais

• Superintendente responsável envia comunicação indicando a  

multa prevista na regulamentação aplicável

• Cobrança vedada se a informação for prestada antes da  

comunicação feita pelo Superintendente da área responsável 

nos  5 dias úteis seguintes ao término do prazo

• Valor previsto em regulamentação aplicável
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Multa cominatória - Instrução CVM 452/07

Multa extraordinária:

• Aplicada no caso de não cumprimento de ordem específica  

emitida pela CVM

• Valor diário de até R$1.000,00 (se fixado pelo 

Superintendente),  até R$2.000,00 (se fixado pelo 

Superintendente-Geral) ou até  R$5.000,00 (se fixado com base 

em Deliberação aprovada pelo  Colegiado)
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O AAI deve comunicar à CVM qualquer alteração cadastral no prazo 

de 5 dias úteis. Caso isso não ocorra, o mesmo está sujeito

a) Ao pagamento de multa cominatória diária de R$200,00.

b) Ao rito sumário de processo administrativo.

c) Às punições previstas em lei para infrações graves.

d) À suspensão imediata da autorização para exercício da 

atividade de AAI.

A multa cominatória de R$200,00/dia que estava presente na 

Instrução  Revogada 409/04 era aplicada ao  AAI que não 

encaminhasse à CVM as  informações requeridas ou não mantivesse 

seu cadastro atualizado, e às  instituições contratantes que não 

cumprissem os prazos estabelecidos. A  Instrução 409/04 foi 

revogada pela 555/14, que não cita essa multa, mas melhor saber 

caso seja cobrada em prova.

Resposta: A
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São penalidades possíveis no caso de descumprimento do Código 

de Conduta do AAI ou do  Código de Autorregulação da Ancord

a) Advertência, Multa, Suspensão temporária  por até 90 dias 

e cancelamento do credenciamento

b) Advertência, Multa, Suspensão temporária  por até 60 dias 

e cancelamento do credenciamento

c) Advertência e Suspensão temporária por  até 90 dias e 

cancelamento do credencia- mento

d) Multa e cancelamento do credenciamento

Resposta: A
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Prazo para que a instituição contratante  avise à Ancord sobre a 

extinção de contrato com  o AAI:

a) 10 dias

b) Imediatamente

c) 1 dia

d) 30 dias

Resposta: B
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

2. Prevenção à Lavagem de Dinheiro

❖ 4 questões

❖ Correspondem a 5,00% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 2 questões

Lei nº 9.613/98; 

Circular  BACEN 3461/09; 

Instrução CVM nº 301/99

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens,
Direitos e Valores

Conceito:

Expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por
finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos
financeiros ou bens patrimoniais, de forma que tais ativos aparentem uma
origem lícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar
ou provar.

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal.

Exemplo:

emissão de notas fiscais falsas (por advogados, consultores, médicos...) de
serviços não prestados de fato (logo, notas falsas) para justificar o
recebimento de valores que, na verdade, foram recebidos por propina,
venda de drogas ou simplesmente não declarados ao fisco no momento
correto.

Existem vários outros exemplos

www.financegate.com.br 53



Fases da Lavagem de Dinheiro
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Fases da Lavagem de Dinheiro

Envolve três etapas independentes que muitas vezes ocorrem de forma
sequencial ou simultânea.

Lembrar de COI

1. Colocação:

✔Colocação do dinheiro no sistema econômico

✔Objetivo de ocultar a origem

✔Criminosos aplicam técnicas sofisticadas, tais como o fracionamento dos
valores em quantias menores e a utilização de estabelecimentos comerciais
que usualmente trabalham com dinheiro em espécie.

Exemplos:

⮚ depósitos em contas correntes bancárias;

⮚ compra de produtos e serviços financeiros (títulos de capitalização,
previdência privada e seguros);

⮚ aplicações em poupança, fundos de investimento, etc;

⮚ compra de bens como imóveis, ouro, pedras preciosas e obras de arte,
www.financegate.com.br 55



Fases da Lavagem de Dinheiro

2. Ocultação:

✔Dificultar o rastreamento contábil

✔Transferência eletrônica dos ativos para contas anônimas ou
“fantasmas”, preferencialmente em países amparados por fortes
leis de sigilo bancário;

3. Integração

✔Ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico

Seu papel como AAI é coibir principalmente a etapa de colocação no
processo de lavagem de dinheiro, utilizando o canal de comunicação
com o COAF (SISCOAF) e os controles internos de seu escritório.
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A ordem das fases de um processo de lavagem de dinheiro é:

a) Ocultação, colocação e integração.

b) Ocultação, integração e colocação.

c) Colocação, ocultação e integração.

d) Integração, ocultação e colocação.

Resposta: C
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Fase do processo de lavagem de dinheiro chamada de “colocação” é

caracterizada por:

a) Fazer o dinheiro passar pelos bancos.
b) Ser a última fase do processo.

c) Trazer o dinheiro de volta à economia com o aspecto de lícito.
d) Dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

Resposta: A
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Um determinado cliente deposita em um banco recursos
oriundos de lavagem de dinheiro. Essa prática refere-se à qual
etapa do crime de lavagem de dinheiro:

a) Ocultação

b) Integração

c) Colocação

d) Internacionalização

Resposta: C
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Analise as atividades abaixo:

I. Cadastro com informações financeiras incompletas

II. Contrabando e tráfico de drogas

III.Compra de imóvel

Pode (m) ser considerada (a) como a etapa de “Colocação” da
Lavagem de Dinheiro:

a) I e III

b) I e II

c) Somente a II

d) Somente a III

Resposta: D
www.financegate.com.br 60



A fase do processo de lavagem de dinheiro na qual os recursos

retornam à economia com aparência de limpos é a:

a) Colocação.

b) Circulação.

c) Integração.

d) Ocultação.

Resposta: C
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Penalidades segundo a Lei 9.613/98

Reclusão de 3 a 10 anos e multa

⮚Aumentada de 1/3 a 2/3 se os crimes forem cometidos de forma.

⮚ reiterada ou por intermédio de organização criminosa.

⮚Reduzida de 1/3 a 2/3 e cumprida em regime semiaberto, ou deixa
de ser aplicada ou é substituída por pena restritiva de direitos, se o
autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as
autoridades.

⮚Multa não deve ser superior:

• ao dobro da operação

• ao dobro do lucro real obtido ou que seria obtido com a operação

• ao valor de R$20.000.000,00

• Guardar todos estes números para a prova!!!
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Penalidades segundo a Lei 9.613/98

O juiz, que está conduzindo o caso, tem a autorização de realizar
uma alienação antecipada dos bens do criminoso em nome da
União (Governo Federal).

⯀ Se o réu for culpado pelo crime, deverá pagar a multa e após
isso será retirado a alienação dos bens;

⯀ Se o réu for inocentado do crime, seus bens perdem a alienação
e não é criminalizado.
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Um indivíduo praticou o crime de lavagem de dinheiro através
de organização criminosa. Nesse caso, esse indivíduo terá a sua
pena:

a) Aumentada em até 2/3

b) Reduzida em até 2/3

c) Aumentada em até 1/3

d) Aumentada em até 3 anos

Resposta: A
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Em uma condenação por lavagem de dinheiro, se houver
colaboração espontânea com a investigação, a pena pode:

a) Ser reduzida em até 2/3

b) Ser reduzida em até 1/3

c) Ser aumentada em até 2/3

d) Ser reduzida em até 3 anos

Resposta: A
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Com relação ao crime de Lavagem de Dinheiro, que tipo de pena
pode ser imposta a quem praticar:

a) Reclusão de até 3 anos mais multa

b) Reclusão de até 10 anos, somente

c) Reclusão de até 10 anos mais multa

d) Reclusão de até 3 anos, somente

Resposta: C
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Penalidades possíveis para aqueles que não cumprirem as
determinações e exigências referentes ao combate de crime de
lavagem de dinheiro e ocultação de bens:

a) Advertência e Multa, somente

b) Advertência, Multa, Suspensão ou Cassação

c) Suspensão e Cassação, somente

d) Advertência, Suspensão ou Cassação

Resposta: B
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Penalidades possíveis para aqueles que não cumprirem as
determinações e exigências referentes ao combate de crime de
lavagem de dinheiro e ocultação de bens:

a) Advertência e Multa, somente

b) Advertência, Multa, Suspensão ou Cassação

c) Suspensão e Cassação, somente

d) Advertência, Suspensão ou Cassação

Resposta: B
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Incorre na mesma pena, aquele quem:

✔Importa ou exporta bens com valores não verdadeiros

✔Utiliza na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal

✔Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento
de que sua atividade é dirigida à prática desses crimes

✔Converte os ativos em ativos lícitos

✔Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere
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Com relação à Lavagem de Dinheiro:

a) Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a
utilização de bens, os converte em ativos lícitos .

b) Incorre em pena menor quem, para ocultar ou dissimular a
utilização de bens, os converte em ativos lícitos .

c) O procedimento de KYC (Know Your Client) não auxilia na
prevenção de Lavagem de Dinheiro

d) Uma das formas de se evitar a lavagem de dinheiro é
utilizando o princípio da Barreira de Informação .

Resposta: A
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Processo e julgamento:

✔Competência da Justiça Federal quando contra interesses da União
ou de suas autarquias e fundações públicas

Efeitos da condenação:

✔Perda, em favor da União (e dos Estados, nos casos de competência
da Justiça Estadual), de todos os bens relacionados à prática dos
crimes

✔Interdição, pelo dobro da pena aplicada, do cargo ou função
pública e das funções em pessoas jurídicas sob disciplina da CVM
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Quando condenado por crime de lavagem de dinheiro, o sujeito
perde os bens, direitos e valores objetos do crime em favor

a) Da União.

b) Do Estado.

c) Da Receita Federal.

d) Da Justiça Federal.

Resposta: A
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Pessoa Politicamente Exposta (PPE)

As instituições que estão sujeitas à lei de lavagem de dinheiro
devem coletar de seus clientes permanentes informações que
permitam caracterizá-los ou não como PPE e identificar a
origem dos fundos envolvidos nas transações dos clientes
assim caracterizados.

Como você fica sabendo se seu cliente é ou não uma PPE?

O cliente deve se autodeclarar como PPE.

Se ele não marcar no contrato, não há formas do profissional
descobrir.

Claro que, no processo de conhecer o cliente, você terá mais
informações sobre ele e, no caso dele ser exposto
politicamente, você deverá marcá-lo como PPE.
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Pessoa Politicamente Exposta (PPE)

⮚Desempenha ou desempenhou, nos últimos 5 anos, cargos,
empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em
outros países, e seus representantes, familiares e pessoas
de relacionamento próximo

⮚5 anos contados retroativamente a partir da data de início da
relação até a data que o cliente passou a se enquadrar como
PPE.
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Quem são?

I. os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e
Legislativo da União;

I. os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União:

a) de ministro de Estado ou equiparado;

b) de natureza especial ou equivalente;

c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes,
de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades
de economia mista; e

d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e
equivalentes;

III. os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores;

www.financegate.com.br 75

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Nacional_de_Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal


Quem são?

IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, 
o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, 
os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de 
Justiça dos Estados e do Distrito Federal;

V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral 
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

VI - os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de 
Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital, e 
os presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de 
Municípios e do Distrito Federal; e

VII - os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de 
Estado.

VIII - deputados estaduais, distritais, vereadores, presidentes e 
tesoureiros nacionais de partidos políticos.

www.financegate.com.br 76



São consideradas Pessoas Expostas Politicamente, exceto:

a) Presidente de Partido Político

b) Chefe do Executivo que teve seu mandato finalizado 7 anos
atrás

c) Chefe do Executivo que teve sem mandato finalizado 4 anos
atrás

d) Deputado Estadual eleito 6 anos atrás

Resposta: B
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Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou
tenham desempenhado, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros,
cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes,
familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, no período de:

a) 2 anos

b) 5 anos

c) 6 meses

d) 10 anos

Resposta: B
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Pessoas jurídicas sujeitas às obrigações junto à CVM
quanto às operações ligadas à lavagem de dinheiro

✔Bancos

✔Corretoras de câmbio e

✔Corretoras e distribuidoras de títulos e de valores mobiliários

✔Escritório de AAI

✔Bolsa

✔Seguradoras

✔Administradoras de cartão de crédito

✔Empresas que negociam imóveis, jóias, obras de arte e outros
bens de alto luxo

✔Consultoria financeira e administradores de carteiras

✔outros
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Essas empresas precisam ter:

• Uma área de controles internos, que será responsável pelo monitoramento
de algumas movimentações;

• Um cadastro atualizado de seus clientes;

• Um canal de comunicação com o COAF: as instituições financeiras possuem
um sistema de comunicação chamado SISCOAF.
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Passaram a se sujeitar à legislação de crime de lavagem de

dinheiro e ocultação de bens a partir de 2012, exceto:

a) Bolsas de Valores

b) Pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades

de promoção imobiliária ou compra e venda de

imóveis

c) as pessoas físicas que prestam serviço de
consultoria de gestão de fundos de investimentos

d) as empresas que prestam serviços terceirizados às
instituições financeiras

Resposta: D
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Estão obrigados a manter mecanismos e controles internos de

combate e prevenção a lavagem de dinheiro, segundo a Lei

sobre esse tema:

a) Pessoa Física ou Jurídica que comercialize joias,
imóveis e bens de luxo

b) Apenas os Bancos e as Instituições Financeiras

c) Somente as corretoras de câmbio

d) Todo o Investidor Qualificado e Profissional

Resposta: A
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Prevenção contra crime de lavagem de dinheiro
Cadastro de Cliente

Princípio conhecido como “Conheça seu Cliente” (Know Your Client)

É dever das pessoas jurídicas sujeitas a obrigações junto à CVM:

✔Adotar regras e procedimentos de controle interno

✔Declarar que as informações contidas nos cadastros são
verdadeiras e informar em 10 dias quaisquer alterações nos dados

✔Realizar a identificação e atualizar, em até 24 meses, o cadastro dos
clientes

✔Identificar pessoas politicamente expostas e supervisionar a relação
mantida com elas
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Prevenção contra crime de lavagem de dinheiro

▪ A instituição deve ter conhecimento da origem e o destino do
patrimônio de seu cliente;

▪ Essas informações podem colaborar para a possibilidade de veto ao
relacionamento junto ao cliente. Ou seja, optar por não assumir
riscos;

▪ Aos clientes com relacionamento estabelecido, o colaborador deverá
monitorar e verificar a compatibilidade das movimentações pelo
perfil do cliente.

▪ Havendo divergências, o AAI deverá entrar em contato com o
cliente para averiguar as informações.

▪ Com as movimentações tendo fundamento, somente necessário a
atualização de dados;

▪ Não havendo fundamento, o colaborador deverá comunicar o COAF;
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Dever das pessoas jurídicas sujeitas a obrigações
junto à CVM

Manter cadastro com, no mínimo:

▪ Se pessoa natural: nome, sexo, data de nascimento, naturalidade e
nacionalidade, estado civil, filiação, número de documento, endereço,
ocupação, informações sobre rendimentos e situação patrimonial,
informações sobre perfil de riscos, entre outras informações, além de
cópia de documentos, como identidade e comprovante de residência

▪ Se pessoa jurídica: razão social, nomes dos controladores,
administradores e procuradores, CNPJ, endereço, telefone,
faturamento, atividade, entre outras informações e documentos

www.financegate.com.br 85



Dever das pessoas  jurídicas sujeitas a obrigações 
junto à CVM

Manter registro das transações em moeda nacional ou estrangeira ou de

qualquer ativo conversível em dinheiro por no mínimo 5 anos

✔Registros devem permitir a identificação de operações:

⮚Realizadas com uma mesma pessoa ou conglomerado em um mesmo
mês e que superem R$10.000,00

⮚De transações em espécie maiores que R$100.000,00

⮚De recarga em cartões pré-pagos acima de R$100.000,00
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Com relação ao registro das operações dos clientes, as
instituições financeiras são obrigadas a manter esses
registros:

a) Identificando o cliente e pelo prazo mínimo  de 5 anos

b) Sem necessidade de identificar o cliente e  pelo prazo 
mínimo de 5 anos

c) Identificando o cliente e pelo prazo mínimo  de 10 anos

d) Sem necessidade de identificar o cliente e  pelo prazo 
mínimo de 10 anos

Resposta: A
www.financegate.com.br 87



Dever das pessoas  jurídicas sujeitas a obrigações junto à 
CVM 

▪ Monitorar as operações:

✔Cujos valores sejam incompatíveis com a ocupação profissional

✔Que evidenciem oscilação significativa de volume ou frequência

✔Liquidadas em espécie

✔Nas quais não seja possível identificar o beneficiário final

✔Realizadas entre as mesmas partes com seguidos ganhos ou perdas

✔para algum dos envolvidos

✔Entre outras

www.financegate.com.br 88



Um determinado cliente faz as seguintes  operações:

I. Compra de debênture de uma média empresa com
remuneração de 60% do DI pelo prazo de 10 anos

II. Faz um aporte para participação em uma empresa pelo
valor de R$ 30 mil e vende 1 mês depois pelo valor de
R$ 200 mil

Trata-se de uma operação suspeita de lavagem de dinheiro:

a) Somente a I

b) Somente a II

c) I e II

d) Nenhuma das alternativas

Resposta: C
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COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras):

✔Órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro

✔Disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e
identificar as ocorrências suspeitas de lavagem de dinheiro

✔Receber as comunicações de ocorrências suspeitas de atividade
ilícitas prevista na Lei .

✔Coordenar e propor mecanismos de troca de informações

✔Comunicar às autoridades competentes quando da existência de
crime

✔Composto por servidores públicos de reputação ilibada e
competentes
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Dever das pessoas jurídicas sujeitas a obrigações junto à
CVM

Comunicar ao COAF em 24 horas:

✔Operações suspeitas realizadas ou serviços prestados com valor
acima de R$10.000,00

✔Operações realizadas com uma mesma pessoa ou conglomerado em
um mesmo mês e que superem R$10.000,00

✔Transações em espécie maiores que R$100.000,00

✔Operações suspeitas devido à habitualidade, valor ou forma

✔Operações que envolvam pessoas relacionadas a atos terroristas

OBS 1: Comunicações de boa fé não acarretam responsabilidade civil ou
administrativa

OBS 2: Sobre as movimentações eletrônicas, como TED e DOC, são
transacionadas pelo SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro). Como o
COAF tem acesso a essas transações, o banco não precisa notificá-la.www.financegate.com.br 91



Exemplos na prática : 

O cliente tem uma banca de jornal e vende muitos produtos, recebendo

dinheiro em espécie como forma de pagamento. Devido ao Carnaval, o

banco ficou fechado 4 dias. Quando o banco abre novamente, o dono da

banca tem R$30.000,00 em espécie para depositar. Essa operação é

suspeita de lavagem de dinheiro?

Resposta: Não. Operação é condizente com a atividade que ele faz e

esse montante é resultado do feriado.
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Exemplos na prática : 

Uma cliente é vendedora de vestimentas numa loja online e suas vendas são
todas por meio eletrônico. Em um dia qualquer, ela vai na agência e quer
depositar R$20.000,00 em espécie.

Essa operação é suspeita de lavagem de dinheiro?

Resposta: Sim. Essa operação não é condizente com a movimentação
habitual dela.

Você já deve comunicar ao COAF? Ainda não. Primeiramente, você entra em
contato com a cliente e entender qual é a origem desse recurso (venda de
um automóvel, venda de um bem e outros).

Caso você não sinta firmeza na justificativa dela, poderá comunicar ao COAF.
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Valor de movimentação em espécie ou cartão pré pago
que deve ser avisado ao COAF:

a) R$ 100 mil

b) R$ 50 mil

c) R$ 10 mil

d) R$ 300 mil

Resposta: D
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O crime de Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Valores possui
legislação específica. Com relação a esse crime quem é o órgão
responsável pela fiscalização e recebimentos de informações sobre o
mesmo:

a) COAF

b) BACEN

c) Polícia Federal

d) CMN

Resposta: A
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Você é assessor de investimentos de um cliente e o
mesmo possui movimentações suspeitas de lavagem de
dinheiro. Nesse caso:

a) Você deve avisar ao COAF, porém antes solicitar
autorização do cliente conforme o princípio da
confidencialidade

b) Você deve avisar ao COAF e somente depois avisar o
cliente .

c) Você deve avisar ao COAF, sem avisar ao cliente .

d) Você deve avisar ao BACEN, sem avisar ao cliente

Resposta: C
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF
tem suas competências definidas na Lei 9.613/98
(Atualizada pela lei 12.683/12). Uma delas é:

a) regular o mercado financeiro para disciplinar e conter a
lavagem de dinheiro .

b) receber as comunicações de ocorrências suspeitas de
atividade ilícitas prevista na Lei .

c) combater a lavagem dinheiro no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional .

d) oferecer denúncia à Justiça Federal através de inquéritos
penais .

Resposta: B
www.financegate.com.br 97



São operações que devem ser avisadas ao COAF, exceto:

a) Pagamento de boleto no valor de R$ 70 mil em espécie em
nome do correntista

b) Saque no valor de R$ 15 mil em espécie e se tratando de
uma operação suspeita

c) Recebimento de transferência em conta corrente no valor
de R$ 120 mil, oriundo do exterior

d) Depósitos em espécie durante vários dias seguidos no
valor de R$ 9.999

Resposta: C
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Um cliente realiza uma transferência de R$1.000.000,00 para uma
conta de terceiro e liquida a operação em espécie. Nesse caso, o
banco deve:

a) Informar imediatamente à CVM.

b) Solicitar autorização do BACEN.

c) Informar à comissão interna do banco.

d) Informar imediatamente ao COAF.

Pessoas jurídicas sujeitas a obrigações junto à CVM devem

comunicar imediatamente ao COAF transações acima de

R$100.000,00 realizadas em espécie.

Resposta: D
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Você é assessor de investimentos e possui em sua carteira um
determinado cliente com renda declarada de R$ 5 mil. Esse cliente
recebe uma transferência no valor de R$ 500 mil em sua conta
corrente. Nesse caso, essa operação:

a) Deve ser tratada como lavagem de dinheiro

b) Deve ser verificada a origem do recurso juntamente com o
cliente e levantar mais informações

c) Deve ser informada ao COAF, pois é um valor acima de R$
50 mil

d) Não precisa ser verificada, pois está dentro da
compatibilidade de renda do cliente

Resposta: B
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Valor máximo da multa aplicada pelo COAF para os
casos de não cumprimento da legislação de combate à
lavagem de dinheiro:

a) R$ 2 milhões

b) R$ 200 milhões

c) R$ 10 milhões

d) R$ 20 milhões

Resposta: D
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

3. Eco n o m i a  ( N o ç õ e s  G e ra i s )

❖ 2 questões

❖ Correspondem a 2,50% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



O que veremos neste módulo?

• Produto Interno Bruto (PIB)

• Taxa de juros 

• Índice de preços 

• Inflação 

• Taxa cambial 

• Política  monetária, fiscal, cambial e de rendas

• Balança de pagamentos 

• Muitos exercícios 
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Produto Interno Bruto (PIB): 

• É a soma de todos os bens e serviços finais, em termos
monetários e a valor de mercado, produzidos em uma
economia durante um período de tempo.

• Indicador da atividade econômica de um país.

✓ Várias formas de calcular

✓ Fórmula do cálculo do PIB segundo a visão dos gastos:

Y = C + I + G + (X – M)

C é o consumo das famílias,

I é o investimento,

G são os gastos do governo,

X são as exportações e

M são as importações.
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Sob a ótica do consumo, o PIB será a soma  de:

I. Consumo das famílias

II. Investimentos

III. Gastos Governamentais

IV. Exportações, deduzidas as importações

Está correto o que se afirma em:

a) Todas as alternativas

b) I, II e III

c) I, II e IV

d) II e III

Resposta: A
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Taxas de juros

✓ Taxa Selic Meta: determinada pelo COPOM. 

✓Taxa Selic Over: taxa média das operações de financiamento 
de um dia  (compromissadas) entre as instituições financeiras 
e o Banco Central, lastreadas em títulos públicos federais, 
ponderadas pelo volume das operações. 

✓Realizadas no  SELIC. 

✓Converge com Selic meta

✓Taxa DI: calculada pela Cetip S.A. com base nas taxas de juros 
cobradas  entre instituições do mercado interbancário (entre 
bancos) nas operações de emissão  de Depósitos 
Interfinanceiros (DI) prefixados, com prazo de um dia útil.
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Taxas de juros

✓Taxa Referencial (TR): calculada pelo Banco Central do Brasil 
com base na média das taxas  dos CDBs emitidos pelas 30 
maiores instituições financeiras do Brasil, chegando a Taxa 
Básica Financeira (TBF). 

✓A partir dela, é aplicado um  fator redutor, para então se 
chegar ao resultado da TR. 

✓Utilizada para determinar o rendimento da poupança, FGTS e 
financiamento imobiliário. 

✓Valor menor que Selic Meta 

107www.financegate.com.br



O Comitê de Política Monetária – COPOM,  tem como objetivo:

a) Definir a taxa Selic Over, que serve como referência para o mercado
financeiro

b) Definir a taxa CDI, que serve como referência para o mercado
financeiro

c) Definir a taxa Selic Meta, que serve como referência para o mercado
financeiro

d) Definir a taxa de juros dos títulos privados

Resposta: C
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A diferença entre Taxa Selic Meta e Selic  Over é que:

a) A primeira é definida pelo mercado e a segunda pelo Copom

b) A primeira é definida a partir das negociações com títulos
privados e a segunda com títulos públicos

c) A primeira é uma taxa anual enquanto a segunda é
semestral

d) A primeira é definida pelo Copom e a segunda pelo mercado

Resposta: D
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O custo primário do dinheiro é a taxa de juros

a) paga nas captações do governo no exterior.

b) cobrada por instituições financeiras de primeira

linha.

c) exigida nos títulos emitidos no mercado primário.

d) paga pelos títulos públicos federais.

Resposta: D é a taxa Selic
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Índices de preços

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 

✓Mede a  variação de preços com base nos gastos de famílias cujo 
rendimento  mensal seja de 1 a 40 salários-mínimos e residentes 
em áreas urbanas.  

✓Utilizado para verificar se a meta de inflação foi atingida.

✓ Calculado pelo IBGE. Indice que Banco Central utiliza e oficial do 
Brasil.

✓ Período de coleta: dia 1 a 30 do mês de referência.
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Índices de preços

IGP: Índice Geral de Preços

✓Média ponderada de outros três índices: 

✓ IGP = 0,6 * IPA + 0,3 * IPC + 0,10 * INCC 

✓ Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), 

✓ Índice  de Preços ao Consumidor (IPC) e 

✓ Índice Nacional  de Custo da Construção (INCC)

✓Atenção para os pesos

✓ Calculado pela FGV.

✓Diferentes nomenclaturas dependendo do período de coleta.

✓ IGP-M: coleta entre dias 21 e 20

✓ IGP-DI: coleta entre dias 1 e 30

✓ IGP-10: coleta entre dias 11 e 10
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São indicadores do nível geral de preços de uma economia:

a) IPC, IGP, INFLAÇÃO

b) IGP-M, PIB, IPC

c) IPA, PIB, IPC

d) IPC, IGP-M, IGP-DI

Resposta: D
113www.financegate.com.br



Assinale a alternativa correta:

a) A T.R é a taxa utilizada pelo BNDES nos seus financiamentos

b) A taxa DI é o resultado das operações interfinanceiras
lastreadas com títulos públicos federais

c) O IGP-M é mais afetado pelas alterações nos preços do
atacado

d) O spread de crédito é uma taxa livre de risco

Resposta: C
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Inflação e taxa de juros 

✓A inflação medida por um índice de preços nos mostra como
varia o poder de compra da moeda ao longo do tempo

✓Exemplo:

✓Em 1 ano a inflação foi de 20%,

✓Então o poder de compra de R$ 100,00 no início do ano
equivale a um poder de compra de R$ 120,00 no final do
ano
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Se entre a data 1 e a data 2 o nível de preços subiu 25%, então o poder de
compra de R$ 100,00 na data 2 equivale, na data 1, a um poder de compra 
de:

a) R$ 60,00

b) R$ 75,00

c) R$ 80,00

d) R$ 125,00

Resposta: C          1,25 x  P = 100        P = 100/1,25 = 80
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Taxa de juros nominal e real

1+taxa de juros nominal = (1+taxa de juros real) x (1+ taxa de inflação)

Taxa de juros nominal ≈ taxa de juros real + inflação

Atenção para o sinal de aproximadamente
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Um investimento com rendimento nominal de 15% e que teve 
inflação no mesmo período  de 5%, teve uma taxa real de 
aproximadamente:

a) 5%

b) 20%

c) 15%

d) 10%

• Forma exata de calcular:

• 1+taxa de juros nominal = (1+taxa de juros real) x (1+

taxa de inflação)

• 1 + 0,15 = (1+taxa de juros real) x (1 + 0,05)

• 1+taxa de juros real = 1,15/1,05 = 1,0952

• taxa de juros real = 1,0952 – 1 = 0,0952 = 9,52% ≈ 10%

• Forma aproximada de calcular:

• Taxa de juros nominal ≈ taxa de juros real + inflação

• taxa de juros real ≈ Taxa de juros nominal – inflação ≈

15% - 5% ≈ 10%

Resposta: D
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Taxas de câmbio

✓ Taxa spot:

taxa para compra e venda imediata de moeda

estrangeira

✓ Taxa forward (à frente):

taxa para compra e venda de moeda estrangeira em

uma data futura, a um preço acordado no momento

da operação.

✓ Taxa PTAX:

média das cotações do dólar no mercado, calculada

pelo Banco Central do Brasil (BCB) por meio de uma

metodologia própria, com base em quatro janelas de

consulta ao longo de cada dia.

119www.financegate.com.br



Sobre a taxa de câmbio:

a) Os exportadores são ofertantes de moeda estrangeira

b) É uma taxa fixa, definida pelo Banco Central

c) É a média das operações de importações e exportações,
somente

d) Não afeta a Balança de Pagamentos do país

Resposta: A
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Considerando a inflação de 6 meses conforme abaixo:

Janeiro: + 0,16% (1+ 0,0016 = 1,0016)

Fevereiro: +0,35% (1+ 0,0035 = 1,0035)

Março: - 0,16% (1- 0,0016 = 0,9984)

Abril: - 0,02% (1 - 0,0002 = 0,9998)

Maio: + 0,05% (1+ 0,0005 = 1,0005)

Junho: - 0,02% (1+ 0,0002 = 0,9998)

Qual foi a inflação acumulada no período:

a) 0,3600%

b) 0,3598%

c) 0,3698%

d) 0,3740%

Resposta: B  1,0016 x 1,0035 x 0,9984 x 0,9998 x 1,0005 x 0,9998 = 1,003598

1,003598  - 1 = 0,003598 = 0,3598%
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Em uma situação onde está ocorrendo a  desvalorização do real 
frente ao dólar, podemos  afirmar que:

a) Melhora as condições para importações

b) Melhora as condições para exportações

c) Não afeta o cenário para exportações nem importações

d) Melhora a situação para viajar para o exterior

Resposta: B
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Política Monetária

➢Atuação da autoridade monetária (BCB e CMN) sobre a
oferta de moeda com o objetivo de manter a estabilidade
dos preços e a confiança na moeda.

➢Principais instrumentos de política monetária:

➢ Taxa básica de juros (Selic Meta)

➢Operações de mercado aberto (open market): compra e
venda de títulos públicos, influenciando a taxa Selic over e
fazendo convergir à Selic meta.

➢Aumenta a taxa e com isso vende em excesso estes títulos,
retira dinheiro da economia, controla preços e a inflação
(Política contracionista).

➢Compra em excesso destes títulos, injeta dinheiro nos bancos
e na economia, diminui a taxa e aumenta crédito (política
expansionista).
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Política Monetária

➢Redesconto (empréstimo do BCB para bancos)

➢Depósito compulsório: percentual dos depósito à vista dos
clientes que banco deve reter sem poder emprestar.
Aumentando o compulsório, retém mais, sobra menos
dinheiro para emprestar.
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Política Monetária
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Com intenção de reduzir a demanda agregada da economia, o Banco 
Central do Brasil deveria realizar qual  tipo de alteração na política 
monetária:

a) Diminuir o depósito compulsório

b) Aumentar o depósito compulsório

c) Reduzir a taxa do redesconto

d) Realizar operações de “open market” de  compra de títulos

Resposta: B
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Quando o Banco Central do Brasi l  reduz o depósito compulsório 
é de se esperar que a l iquidez da economia _________, as 
taxas de juros praticadas _________ e  o consumo __________.

As lacunas podem ser completadas, respectiva- mente por:

a) aumente, caiam, aumente

b) aumente, caiam, caia

c) caia, aumentem, caia

d) caia, caiam, aumente

Resposta: A
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COPOM - Comitê de Política Monetária 

Formado pelo Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil.

Reuniões a cada 45 dias com calendário previamente definido. 

Responsável por:

✓ implementar a política monetária,

✓ analisar o Relatório de Inflação. 

✓ definir a meta da Taxa Selic 

A Taxa Selic (selic over ) é dada pelo mercado e observada 
diariamente, 

Já  a meta para a Taxa Selic é determinada pelo COPOM e só pode ser  
alterada em reuniões ordinárias, extraordinárias ou pelo Presidente do  
Banco Central, caso tenha sido determinado um viés. 128www.financegate.com.br



Política Fiscal

▪ Conjunto de medidas pelas quais o governo arrecada receitas 
(impostos) e realiza  despesas

▪ Funções:

✓distribuição de renda

✓prestação de serviços públicos

✓crescimento econômico sustentado

▪ Superávit  primário: resultado positivo de receitas menos 
despesas do governo, antes do pagamento de juros.

▪ Déficit  primário: resultado negativo de receitas menos 
despesas do governo, antes do pagamento de juros.

❖Política fiscal pode ser expansionista (redução de impostos, 
aumento de  gastos) ou contracionista (aumento de 
impostos, redução de gastos)
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Analise as medidas abaixo:

I. Redução da Taxa Selic

II. Aumento do depósito compulsório

III. Redução do IPI

IV. Redução dos gastos governamentais

Assinale o item que contém somente medidas  contracionistas

a) I e III

b) II e III

c) II, III e IV

d) II e IV

Resposta: D
130www.financegate.com.br



Política Cambial

✓Ações tomadas pelo governo em relação:

▪ ao controle da taxa de câmbio da moeda

▪ ao controle de operações cambiais (entrada e saída de moeda
do país).

✓Brasil adota um regime de câmbio flutuante “sujo”, no qual o
BCB pode intervir no controle do câmbio em determinados
momentos
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Política de Rendas

• Ações de controle de preços e salários, normalmente  
para fins de controle da inflação.

• Exemplos: tabelamento de preços e estabilidade salarial
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Balanço de Pagamentos

• registro sistemático dos fluxos de valores econômicos entre 
residentes e não-residentes de uma economia em  determinado 
período de tempo.

• BCB realiza o balanço, seguindo manual de orientações do FMI

• Juros, lucros e dividendos estão incluídos na conta de Serviços e 
Rendas (Conta  Corrente), e não na Conta Financeira ou na Conta de 
Capitais. 133www.financegate.com.br



Em um determinado ano, um país registrou remessas de lucros, juros

e dividendos em quantia maior do que os valores recebidos do

exterior nesses mesmos itens. Desconsiderando-se outros valores, o

país apresentará

a) déficit na conta de capitais.

b) déficit na balança de serviços e rendas.

c) superávit na conta de capitais.

d) superávit na balança de serviços e rendas.

Resposta: B
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Um Superávit Consolidado, contempla as  contas do(s):

a) Governo Federal, somente

b) Governo Federal e Estados

c) Governo Federal, Estados e Municípios

d) Governo Federal, Estados, Municípios e 
Empresas Estatais

Resposta: D
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Em economia, o preço é formado basicamente por duas 
retas, chamadas de oferta e demanda. Quando essas duas 

retas se encontram,  ocorre a (o):

a) Demanda máxima

b) Ponto de equilíbrio

c) Oferta máxima

d) Demanda mínima

Resposta: B
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Em um regime cambial de taxa flutuante,  com a conta corrente e a 

conta de capitais sendo  superavitárias e sem uma intervenção da 

autori- dade monetária, é de se esperar que:

a) Valorize a moeda local

b) Desvalorize a moeda local

c) O governo atue no câmbio para reduzir a
alta da moeda estrangeira

d) O governo atue no câmbio para aumentar a
cotação da moeda estrangeira

Resposta: A
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI
4. Sistema Financeiro Nacional

❖ 3 questões

❖ Correspondem a 3,75% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



• As Instituições de Pagamento não

compõem o SFN, mas são reguladas e

fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil.

• Corretoras e distribuidoras também

são fiscalizadas pela CVM, dependendo

de suas atividades .
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ENTIDADES NORMATIVAS E SUPERVISORAS DO SFN



CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN)

É a autoridade máxima do SFN

O CMN está subordinado apenas ao presidente da República.

Composição:

✓ Ministro da Economia (que preside o conselho)

✓ Presidente do Banco Central do Brasil

✓ Secretário especial de Fazenda (atenção para esta modificação em 2019, pois
antes era o ministro de planejamento, orçamento e gestão)

Não desempenha função de execução, mas somente normativas através de
resoluções.

Principais objetivos e atributos:

✓ Adaptar o volume de meios de pagamento às necessidades da economia

✓ Regular o valor interno e externo da moeda

✓ Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras (IFs)

✓ Coordenar políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública

✓ Fixar as diretrizes e normas da política cambial www.financegate.com.br 141



BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB)

➢ Autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, mas que dispõe
de personalidade jurídica e patrimônio próprios.

➢ É comandada por uma diretoria colegiada, composta por nove membros
(presidente e oito diretores)

Atribuições:

✓ Emitir papel-moeda

✓ Receber os recolhimentos compulsórios;

✓ Realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras;

✓ Conduzir as políticas monetária, cambial e de crédito;

✓ Determinar, via Comitê de Política Monetária (Copom), a meta da taxa de juros de
Referência (Taxa Selic);

✓ Efetuar o controle de todas as formas de crédito e dos capitais estrangeiro;

✓ Fiscalizar e disciplinar as instituições financeiras e demais entidades autorizadas a
operar pelo BACEN;

✓ Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de
administração de instituições financeiras privadas;

✓ Decretar regimes especiais em instituições financeiras;

✓ Gerir o Sistema de Pagamento Brasileiro SPB
www.financegate.com.br 142



A regulação da oferta de moeda e a determinação do custo

primário do dinheiro na economia são papéis do(a):

a) Banco do Brasil.

b) CVM.

c) Banco Central.

d) CMN.

Resposta: C
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É uma função do Banco Central do Brasil – BACEN:

a) Atuar, através do Comitê de Política Monetária - COPOM,
para definir a taxa meta de inflação.

b) Realizar, através de operações de redesconto bancário,
empréstimos de assistência à liquidez para as instituições
financeiras.

c) Estimular a formação de poupança e direcionamento da
mesma para o mercado de valores mobiliários.

d) Fiscalizar as instituições financeiras e não financeiras que
atuam na gestão de recursos de terceiros.

Resposta: B
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Depósito compulsório é um dos instrumento de política monetária. 
A quem compete  receber os mesmos:

a) COPOM

b) BACEN

c) CMN

d) Instituição Financeira onde o cliente possua  a conta

Resposta: B
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No Brasil, são autoridades monetárias

a) CMN e Bacen.

b) Bacen e bancos múltiplos.

c) CVM, SUSEP e PREVIC.

d) Bancos comerciais e bancos múltiplos.

Resposta: A
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O Banco Central do Brasil – BACEN é uma autarquia do governo
federal e tem como função:

a) Autorizar aemissão de papel moeda

b) Autorizar o funcionamento de instituição financeira estrangeira

c) Coordenar a política monetária

d) Realizar operações de redesconto

• Atualmente, a instituição financeira estrangeira que tenha
interesse em operar no Brasil precisam, além da autorização do
Banco Central, como as demais, de um decreto do presidente da
República que declare interesse do governo brasileiro na
participação da instituição no Sistema Financeiro Nacional (SFN)

Resposta: D
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O Conselho Monetário Nacional - CMN,  tem como função:

a) Exercer a fiscalização das instituições financeiras

b) Conceder autorização para abertura de  bancos estrangeiros no Brasil

c) Realizar operações de redesconto junto às  instituições financeiras

d) Definir as diretrizes e normas referentes ao  câmbio

Resposta: D
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Órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional:

a) CNSP

b) Bacen

c) CMN

d) Tesouro Nacional

Resposta: C
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Tesouro Nacional

Responsável por cuidar dos recursos da União.

Nem sempre o que o governo arrecada é suficiente para
cumprir sua obrigações e, para isso, o governo pode emitir
títulos públicos no mercado.

Os títulos públicos representam, a dívida da união que é gerida
pelo Tesouro Nacional.
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Dealers

São instituições financeiras credenciadas pelo Tesouro
Nacional, para promover o desenvolvimento dos mercados
primário e secundário de títulos públicos.

Participam ativamente do processo de compra e venda de
títulos públicos para financiar o governo, bem como ser
utilizado pelo BACEN como política monetária.

Atualmente, o Tesouro Nacional possui 12 Dealers, dos quais
dez são bancos e dois são corretoras ou distribuidoras
independentes.
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Tesouro Direto

Antes de 2002, a compra desses títulos era feita somente via
fundos de investimentos ou pelo mercado de balcão com os
Dealers.

Em 2002, o Tesouro Nacional levou aos investidores Pessoa
Física a possibilidade de comprar títulos diretamente do
Tesouro.

Recompra antecipada é garantida pelo Tesouro (resgate dos
investimentos pode ser feito a qualquer momento)
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Responsável pela emissão dos títulos públicos federais:

a) BACEN

b) CMN

c) CVM

d) Tesouro Nacional

Resposta: D
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É o órgão responsável pela administração da dívida pública
mobiliária e contratual, interna e externa, da União:

a) Tesouro Nacional

b) Bacen

c) CMN

d) CVM

Resposta: A
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Comissão De Valores Mobiliários - CVM 

➢ Autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia

➢ A CVM tem autonomia para criar normas para o mercado de capitais, através
de “Instrução Normativa CVM”.

➢ A administração da CVM fica a cargo de um presidente e quatro diretores

Atribuições e competências da CVM:

✓ Fiscalizar as empresas de capital aberto;

✓ Investigar e punir tempestivamente descumprimentos à regulação do
mercado de valores mobiliários;

✓ Zelar pelo funcionamento eficiente e regular do mercado de capitais e seu
desenvolvimento;

✓ Proteger os investidores do mercado de capitais;

✓ Assegurar o acesso do público a informações tempestivas e de qualidade;

✓ Estimular a formação de poupança e seu investimento em valores
mobiliários;

✓ Assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas de valores, do
mercado de balcão e das bolsas de mercadorias e futuros.
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Compete à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fiscalizar,
normatizar, disciplinar edesenvolver:

a) o Sistema Financeiro Nacional e seus integrantes.

b) o mercado de valores mobiliários.

c) os mercadosfuturos.

d) o mercado de valores mobiliários e futuros.

Resposta: D
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É uma função da Comissão de Valores Mobiliários – CVM:

a) Fiscalizar as instituições financeiras do ramo bancário

b) Determina asdiretrizes do mercado de câmbio

c) Limitar os valores máximos de comissão que podem ser cobrados
pelas instituições que participam do mercado de distribuição de
valores mobiliários

d) Estimular os investimentos em caderneta de poupança

Resposta: C
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Tipo de Sociedade que a Comissão de Valores

Mobiliários – CVM, fiscaliza:

a) Sociedades de Economia Mista que sejam de propriedade privada

b) Sociedades Anônimas que possuem ações negociadas em Bolsa de
Valores e Mercado de Balcão

c) Sociedades Anônimas que possuem ações negociadas em Bolsa de
Valores e Mercado Primário

d) Sociedades Limitadas que possuem ações negociadas em Bolsa de
Valores

Resposta: B
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CNSP - CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS

Autoridade máxima para fixar as diretrizes dos seguros privados
(seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar
aberta).

Fazem parte deste conselho:

✓Ministro da Economia ou seu representante;

✓Ministro da Justiça ou seu representante;

✓Ministro da Previdência ou seu representante;

✓Representante da Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

✓Representante do BACEN;

✓Representante da SUSEP.
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Susep – Superintendência de Seguros Privados

➢Autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia com
objetivo de controlar e fiscalizar os mercados de seguro,
previdência complementar aberta, capitalização e resseguro.

➢Administrada por um conselho diretor, composto pelo
superintendente e por quatro diretores.
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Susep – Superintendência de Seguros Privados

Principais atribuições e competências:

✓ Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das
sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência
complementar aberta e resseguradores;

✓ Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados
supervisionados;

✓ Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, zelando
pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado;

✓ Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em
especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas.

✓ Investigar e punir descumprimentos à regulação de mercados de
seguro e previdência complementar aberta;

✓ Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP.
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É a entidade responsável pelas diretrizes  das operações de 
seguro, capitalização e previdência:

a) SUSEP

b) CNSP

c) CMN

d) CVM

Resposta: B
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CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
(CNPC)

Órgão que tem como função regular o regime de previdência
complementar operado pelas entidades fechadas de previdência
complementar.

Antigamente, esse órgão se chamava Conselho de Gestão da Previdência
Complementar.
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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR (PREVIC)

Autarquia vinculada ao Ministério da Economia, que fiscaliza e
supervisiona as atividades das entidades fechadas de previdência
complementar.

Diretoria Colegiada da PREVIC é composta por um Diretor-
Superintendente e quatro Diretores.
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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR (PREVIC)

Principais atribuições da PREVIC:

✓ Proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de
previdência complementar e das suas operações;

✓ Apurar e julgar as infrações e aplicar as penalidades cabíveis;

✓ Expedir instruções e estabelecer procedimentos para a aplicação das
normas relativas à sua área de competência;

✓ Autorizar: a constituição e o funcionamento das entidades fechadas
de previdência complementar e a aplicação dos respectivos estatutos
e dos regulamentos de planos de benefícios; operações de fusão,
cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização
societária, relativas às entidades fechadas de previdência
complementar; a celebração de convênios e termos de adesão por
patrocinadores e instituidores e as retiradas de patrocinadores e
instituidores; e as transferências de patrocínio, grupos de
participantes e assistidos, planos de benefícios e reservas entre
entidades fechadas de previdência complementar;
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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR (PREVIC)

Principais atribuições da PREVIC (continuação):

✓ Harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência
complementar com as normas e as políticas estabelecidas para o
segmento;

✓ Decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas
de previdência complementar e nomear interventor ou liquidante,
nos termos da lei;
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É a entidade responsável pelas diretrizes das

operações dos “Fundos de Pensão”:

a) CNSP

b) CNPC

c) CMN

d) PREVIC

Resposta: B
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ENTIDADES DE APOIO DE SERVIÇOS E AUTORREGULAÇÃO DO SFN



ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de
Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias)

Uma associação das corretoras e distribuidoras no intuito de ajudar as
entidades a crescerem em qualidade técnica e em qualidade jurídica.

Também presta cursos, treinamentos e certificações aos associados.
Além disso, é a única entidade autorizada pela CVM a credenciar os
Agentes Autônomos de Investimento.

www.financegate.com.br 169



BOLSA DE VALORES - B3 (BRASIL, BOLSA, BALCÃO)

➢ Fornece um ambiente eletrônico para negociação de títulos e valores
mobiliários, no qual investidores podem comprar e vender ativos no
mercado.

➢ Nível elevado de transparência, uma vez que a bolsa divulga em
tempo real as ofertas de compra e venda inseridas em seus sistemas,
assim como as operações realizadas.
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BOLSA DE VALORES - B3 (BRASIL, BOLSA, BALCÃO)

No Brasil, a B3 é a bolsa multiativos (ações, cotas de FII, opções, futuros,
swaps, debentures...) e multimercado (Renda Variável e Renda Fixa) que
atua como:

✓ central depositária de ativos,

✓ câmara de compensação e liquidação,

✓ contraparte central garantidora.

✓ administradora de mercados organizados de bolsa e balcão no Brasil

✓ As negociações na bolsa de valores são feitas por meio de instituições
habilitadas, ouseja, o investidor só pode acessar o ambiente de
negociação da bolsa por meio de uma instituição financeira habilitada.
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BSM - Supervisão de Mercado

BSM é um autorregulador do mercado, trabalhando em coordenação
com a CVM e o Banco Central.

Atua com o objetivo de garantir que as normas do mercado (definidas
pela CVM, BCB e CMN) sejam cumpridas pelas instituições e seus
profissionais, através de auditoria dos participantes (DTVMs, CTVMs, e
outros):

Apresenta um mecanismo de ressarcimento de prejuízo (MRP ).

⯀ Se o investidor se sentir penalizado, obtendo prejuízo por uma ação
ou omissão de um intermediador, ele pode pedir ressarcimento para a
BSM.

⯀ Exemplo: o investidor faz uma ordem de venda de suas ações que
tinha junto a corretora, mas ela não executa sua ordem de venda, não
manda para o leilão e devido a isso, você tem um prejuízo em função de
um erro da intermediadora. Assim, o investidor solicita a BSM um
ressarcimento através do MRP
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Entre outras atividades, a BSM – Supervisão de Mercados: 

a) estabelece as normas e regulamentos necessários ao

desempenho das funções dos mercados administrados pela B3.

b) registra e aprova o prospecto de emissão primária de ações de

companhias do Novo Mercado.

c) presta serviços de distribuição, corretagem e intermediação.

d) registra e aprova o prospecto de emissão primária de

debêntures.

Resposta: A
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SPB - SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO

SPB é o conjunto de entidades, sistemas e mecanismos relacionados ao
processamento e a liquidação de operações de transferência de fundos,
de operações com moeda estrangeira ou ativos financeiros e valores
mobiliários.

Permite que pessoas físicas, empresas, governos e instituições
financeiras realizem transferências de dinheiro para pagamentos,
cobertura de saldos, aplicações e outras finalidades com muito mais
segurança e rapidez.
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SPB - SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO

É formado por serviços de:

✓ Compensação de cheques;

✓ Compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e de
crédito (DOC e TED);

✓ Transferência de fundos e de outros valores financeiros;

✓ Compensação e liquidação de operações com títulos e valores
mobiliários;

✓ Compensação e liquidação de operações realizadas em bolsas de
mercadorias e de futuros e outras entidades.

Caracteriza-se pelo uso obrigatório de contrapartes centrais para a
liquidação de obrigações, pela certeza da liquidação dada pela
contraparte central com base em mecanismos de gerenciamento de
riscos e salvaguardas.
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SPB - SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO

Sistema de Transferência de Reservas (STR)

➢ Transferências interbancárias liquidadas em tempo real, em caráter
irrevogável e incondicional, permitindo a redução dos riscos de
liquidação nas operações interbancárias e do risco sistêmico (“efeito
dominó”)

➢ Qualquer transferência de fundos entre contas passou a ser
condicionada à existência de saldo suficiente de recursos na conta do
participante emitente da correspondente ordem, o que gerou
redução no risco de crédito incorrido pelo BCB

➢ Liquidação em tempo real, operação por operação passou a ser
utilizada também nas operações com títulos públicos federais
realizadas no Selic, o que se tornou possível com a interconexão
entre esse sistema e o STR
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Se um sistema de compensação e liquidação (clearings)

for considerado sistemicamente importante pelo

Banco Central do Brasil:

a) deverá assumir posição de contraparte central das operações
e contar com mecanismos e salvaguardas que lhes permitam
assegurar a liquidação das operações nele compensadas e
liquidadas.

b) deve exigir dos participantes que depositem margens de
garantia suficientemente elevadas para dar segurança aos
participantes, sem, contudo, serem contrapartes centrais.

c) não precisa assumir posição de contraparte central das
operações, porque isso demandaria excesso de garantias e
tornaria as cle- arings inviáveis economicamente .

d) deve deixar que os participantes estabeleçam entre si as
garantias que julgarem necessário sem estabelecimento de
níveis mínimos ou máximos .

Resposta: A
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Uma mudança trazida pela reforma do SPB – Sistema de
Pagamentos Brasileiro em 2002 foi a:

a) definição de capital mínimo com base no risco de crédito para
bancos comerciais e bancos de investimento.

b) realização de transferências de fundos interbancárias com
liquidação em tempo real, em caráter irrevogável e
incondicional.

c) reestruturação das operações de empréstimo como leasing e
CDC.

d) manutenção da tabela de tarifas cobradas por bancos
comerciais.

Resposta: B
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É uma definição correta sobre o Sistema de Pagamentos
Brasileiro - SPB:

a) Sistema criado para transferir fundos entre bancos de um
mesmo conglomerado

b) Sistema criado para realização de DOC’s para valores
superiores a R$ 5 mil

c) É a transferência de fundos próprio e de terceiros realizados
entre bancos em tempo real, com o objetivo de reduzir o
risco sistêmico

d) Sistema criado para gerenciar o risco de crédito das
instituições ao custodiar todos os CDB’s emitidos por essas
instituições

Resposta: C
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O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)  é o conjunto de:

a) entidades, sistemas e mecanismos relacionados com o
processamento e a liquidação de operações de transferência
de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com
ativo financeiros e valores mobiliários .

b) instituições financeiras, cooperativas de crédito e centrais
depositárias de ações e de títulos de dívida corporativa .

c) sistemas eletrônicos disponibilizados pelo governo brasileiro
para transferência de fundos e pagamentos de tributos

d) sistemas e mecanismos que possuem relação com a
liquidação de câmbio entre as instituições financeiras

Resposta: C
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O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)  é o conjunto de:

a) entidades, sistemas e mecanismos relacionados com o
processamento e a liquidação de operações de transferência
de fundos, de operações com moeda estrangeira ou com
ativo financeiros e valores mobiliários .

b) instituições financeiras, cooperativas de crédito e centrais
depositárias de ações e de títulos de dívida corporativa .

c) sistemas eletrônicos disponibilizados pelo governo brasileiro
para transferência de fundos e pagamentos de tributos

d) sistemas e mecanismos que possuem relação com a
liquidação de câmbio entre as instituições financeiras

Resposta: A
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Os sistemas que integram o Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB) NÃO incluem o Sistema:

a) de Registro, de compensação, de liquidação e custódia da
Cetip S.A ..

b) de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) .

c) de Transferência de Reservas (STR) .
d) Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Resposta: B
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

5. Instituições e Intermediadores Financeiros

❖ 3 questões

❖ Correspondem a 3,75% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



Instituições Financeiras

Pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.

Exemplos de instituições financeiras:

bancos comerciais companhias hipotecárias

bancos de investimento
carteiras hipotecárias dos clubes  

militares 

bancos de desenvolvimento montepios estaduais e municipais

bancos múltiplos institutos de  previdência

sociedades de crédito 

imobiliário

entidades e fundações de  

previdência privada

associações de poupança e 

empréstimo

sociedades de crédito, 

financiamento e investimento 

(“financeiras”)

companhias de  habitação caixas econômicas 

fundações habitacionais e 

(para crédito imobiliário)
cooperativas de crédito www.financegate.com.br 185



BANCO MÚLTIPLO

Banco: instituição financeira que atua como intermediário no
relacionamento de um agente deficitário com um agente
superavitário.

Spread bancário: diferença entre a taxa de juros do empréstimo que
o banco cobra do agente deficitário e a taxa de juros do investimento
que o banco paga ao agente superavitário

Banco múltiplo: banco que opera com no mínimo duas carteiras,
sendo uma dessas carteiras obrigatoriamente a comercial ou de
investimento.

⮚Todo banco múltiplo deve ser organizado sob a forma de sociedade
anônima e conter em sua denominação, obrigatoriamente, a
expressão “Banco”.

⮚Bancos múltiplos que dispõem de carteira comercial e bancos
comerciais são os únicos que podem captar depósitos à vista.
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BANCO MÚLTIPLO

Essas são as carteiras que o banco múltiplo pode operar:

⮚ comercial (pode captar depósito à vista)

⮚ de investimento

⮚ de desenvolvimento (apenas banco público)

⮚ de crédito imobiliário

⮚ de arrendamento mercantil

⮚ de crédito, financiamento e investimento
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É uma carteira que deve estar presente  em um Banco Múltiplo, 

obrigatoriamente:

a) Comercial

b) Crédito e Financiamento

c) Crédito Imobiliário

d) Desenvolvimento

Resposta: A
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Um Banco Múltiplo privado para ser constituído pode ter a 

carteira comercial e qual mais:

a) Crédito e Financiamento Imobiliário

b) Câmbio e Crédito

c) Câmbio e Financiamento Imobiliário

d) Crédito e Desenvolvimento (privado)

Resposta: A
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Bancos Múltiplos devem possuir no mínimo duas carteiras, sendo 
que uma delas deve, obrigatoriamente, ser

a) de crédito, financiamento e investimento.

b) comercial ou de investimento.

c) comercial.

d) de crédito imobiliário.

Resposta: B
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Um Banco Múltiplo é constituído com a carteira Comercial e a de

Crédito, Financiamento e Investimento. Esse banco está autorizado a:

a) Captar por depósito à vista e também administrar fundos
de investimentos

b) Conceder crédito para médio prazo, porém não pode
captar por depósito à vista

c) Captar por depósito à vista e também conceder crédito
para aquisição de bens

d) Captar por depósito à vista e conceder crédito imobiliário

Resposta: C
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Banco Comercial

Funções:

• Conta corrente - depósito à vista - fornece talão de cheque;

• Captação de recursos e empréstimos;

• Rentabilidade de recursos através de investimentos;

• Possibilita a transferência de recursos viáveis entre agentes;

• Captação de recursos através do depósito à vista (conta
corrente);

• Captação de recursos através de depósitos a prazo: CDB, Letra
Financeira;

• Abertura de crédito em conta corrente: cheque especial;

• Operações de crédito rural, câmbio e comércio internacional;

• Prestação de serviços: cobrança bancária, arrecadação de tarifas
e tributos públicos, etc. www.financegate.com.br 192



Instituição Financeira autorizada a captar através de depósito à
vista:

a) Banco Comercial

b) Banco Múltiplo

c) Banco de Desenvolvimento

d) Financeiras

Resposta: A
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Os bancos comerciais têm como função proporcionar o
suprimento de recursos para financiar:

a) a curto e médio prazo a indústria, o comércio, empresas e
pessoas físicas.

b) a longo prazo a indústria e o comércio.

c) somente a curto prazo a indústria, o comércio, empresas e
pessoas físicas.

d) a curto e médio prazo somente o comércio e pessoas físicas.

Resposta: A
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Banco Comercial é aquele que:

a) Pode captar por depósito a prazo e conceder crédito
imobiliário

b) Possui pelo menos 2 carteiras e pode captar por depósito à
vista

c) Pode administrar fundos de investimentos

d) Pode captar por depósito a prazo e também depósito à vista

Resposta: D
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Banco de Investimentos

Funções:

✔Responsáveis por fomentar os investimentos a médio e longo prazo para
pessoa física e jurídica;

✔Conta corrente - depósito à prazo - não fornece talão de cheque;

✔Captação de recursos através de depósito a prazo;

✔Administração de fundos de investimentos;

✔Abertura de capital e subscrição de novas ações de uma empresa (IPO e
underwriting);

✔Subscrição e distribuição de títulos e valores mobiliários;

✔Conceder empréstimo para fins de capital de giro;

✔Financiamento de capital de giro e capital fixo;

✔Depósitos interfinanceiros;

✔Repasses de empréstimos externos. www.financegate.com.br 196



Os bancos de investimento têm como função:

a) proporcionar o suprimento de recursos para financiar a curto
e médio prazo a indústria, o comércio e as empresas.

b) proporcionar o suprimento de recursos para financiar a curto
prazo a indústria e o comércio.

c) dilatar o prazo das operações de empréstimos e
financiamentos, fortalecendo o processo de capitalização das
empresas na compra de equipamentos e na subscrição de
ações e debêntures.

d) dilatar o prazo das operações de empréstimos e
financiamentos, fortalecendo o processo de capitalização do
comércio.

Resposta: C
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Uma empresa decide abrir seu capital no mercado. Essa
operação será coordenada por um (a):

a) Banco de Investimento

b) Banco Comercial

c) Banco Múltiplo, com carteira comercial

d) Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Resposta: A
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Os Bancos de Investimentos são instituições muito importantes
na estrutura do sistema financeiro nacional. Sobre essas
instituições, assinale a alternativa correta:

a) Realizam operações de emissão de valores mobiliários,
assessoram operações de fusões e aquisições e ofertam
crédito de curto e médio prazo, como cheque especial, por
exemplo .

b) Realizam operações de emissão de valores mobiliários,
assessoram operações de fusões e aquisições e realizam
operações com dólar turismo

c) Fiscalizam o mercado de distribuição de valores mobiliários

d) Assessoram empresas em operações de fusões e aquisições,
emissões de valores mobiliários e ofertas públicas, além de
fornecer crédito para médio e longo prazo

Resposta: D
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Sociedade de Crédito Imobiliário

Instituições financeiras especializadas em fomentar e financiar
a indústria da construção civil, financiando empreendimentos,
incorporações e aquisição de imóveis, sejam eles residenciais
ou comerciais.

Capta recursos através de LCIs (letra de crédito imobiliário) -
título de renda fixa
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Sociedade de Crédito, Financiamento e 
Investimentos (Financeiras)

Instituição financeira dedicada a fazer empréstimo direto ao
consumidor.

Poderão financiar:

✔Veículos;

✔Crédito consignado;

✔Crédito pessoal: financiar um determinado bem ou apenas
capitalizar o indivíduo;

✔Cartão de crédito

Capta recursos através de LCs (Letras de Câmbio) – título de
renda fixa
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As Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento têm 
como função financiar: 

a) bens duráveis e ativos mobiliários por meio de debêntures.

b) bens de consumo e produção industrial por meio de bonds.

c) bens de investimento da indústria e do comércio.

d) bens de consumo por meio de crédito direto ao consumidor.

Resposta: D
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Banco de Desenvolvimento

Deve ser um banco público e tem a função de fornecer linhas de
crédito com o objetivo de desenvolver a economia. Exemplo:
BNDES.

BNDES

• Banco de desenvolvimento que tem como função primordial
conceder financiamento para projetos que tenham impacto
socioambiental e econômico.
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Banco de Desenvolvimento

Recursos que financiam o BNDES:

✔Bonds: títulos de renda fixa emitidos pelo BNDES para captar recursos fora
do Brasil.

✔Tesouro Nacional;

✔FAT: (Fundo de Amparo ao Trabalhador) é destinado ao custeio do
Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e Programas de
Desenvolvimento;

✔PIS e PASEP: Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

✔Debêntures: apesar do BNDES ser uma instituição financeira, ele pode
emitir debêntures (são títulos de renda fixa emitidos por empresas não
financeiras). Na maioria das vezes, as debêntures são emitidas pela
BNDESPAR.

✔BNDESPAR (BNDES Participações): empresa do sistema BNDES que compra
participações (ações) em empresas de capital aberto. www.financegate.com.br 204



Sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, assinale a 

alternativa correta:

a) É um banco de desenvolvimento do governo federal

b) É uma sociedade de economia mista com  ações em 

bolsa

c) É o principal fomentador do mercado imobiliário no 
Brasil

d) É o instrumento que o governo usa para  fomentar o 
desenvolvimento de setores estratégicos

Resposta: D

Obs:

• 1. BNDES é uma empresa pública

• 2. Apesar de conter "desenvolvimento" em seu nome, o BNDES não é banco de
desenvolvimento, conforme a resolução 394/76 (Todo banco de desenvolvimento deve
ser estadual), o BNDES, é uma entidade que compõe a administração pública indireta e
atualmente vinculada ao Ministério da Economia.
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Banco de Arrendamento Mercantil

• Banco que faz leasing de máquinas, equipamentos, veículos e outros
para pessoas físicas e empresas

• Leasing: se assemelha a uma operação de aluguel, na qual durante o
período da operação, aquele que contrata o leasing tem o direito de
utilizar o bem. Ou seja, é um contrato que possibilita a uma pessoa
física ou jurídica a utilização de equipamentos ou imóveis, a um
prazo determinado, por mediação de um arrendador.

• Vantagens:

1. custo (juros) geralmente menor que o financiamento

1. Para PJ, as parcelas podem ser consideradas gastos operacionais,
logo é possível diminuir o que é pago com imposto de renda.
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Caixa Econômica Federal (CEF)

⮚ Instituição financeira pública (empresa pública ) que tem como função
principal auxiliar na política de crédito do governo. Exemplo: Apresenta
a maior parte do crédito imobiliário do país.

⮚Prioriza empréstimos/financiamentos a programas de assistência social,
saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte

⮚Pode operar com CDC, financiando bens de consumo duráveis,
emprestar sob garantia de penhor industrial e caução de títulos

⮚Tem monopólio do empréstimo sob penhor de bens pessoais e sob
consignação e monopólio da venda de bilhetes de loteria federal

⮚Recolhe e aplica os recursos do FGTS

⮚ Integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o
Sistema Financeiro da Habitação (SFH)

⮚ Instituição semelhante aos bancos comerciais, podendo captar
depósitos à vista, realizar operações ativas e efetuar prestação de
serviços
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Analise as instituições abaixo:

I. CEF
II. Banco Múltiplo com Carteira de Crédito Imobiliário

III. Banco Comercial

Pode (m) conceder crédito imobiliário:

a) Somente a I
b) I e II
c) I, II e III

d) II e III

Resposta: B
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COOPERATIVAS DE CRÉDITO

⮚ Instituição financeira sem fins lucrativos que parte de uma associação
voluntária de

⮚pessoas para auto financiamento e prestação de serviços bancários
aos cooperados.

⮚Exemplo de funcionamento:

⮚Cliente investe em R$ 10.000,00 em RDC.

⮚RDC (Recibos de Depósitos Cooperativos ): título de renda fixa com
rentabilidade (geralmente maior que dos bancos) e liquidez diária
emitido pela cooperativa de crédito

⮚Os R$ 10.000,00 será emprestado para outro cliente da cooperativa
(cobrando juros geralmente menores que dos bancos)

⮚ Se a cooperativa tiver ganhos, esses associados vão receber parte dos
ganhos.

⮚ Se a cooperativa tiver prejuízo, esses associados vão dividir o prejuízo
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Para se constituir uma cooperativa de crédito é 
necessário se obter autorização de qual órgão:

a) CVM

b) CMN

c) Susep

d) BACEN

Resposta: D
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Número mínimo de cooperados que devem  estar 
presentes em uma Cooperativa de Crédito:

a) 30

b) 3

c) 20

d) 50

Resposta: C
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CTVM (Corretora de Títulos e Valores Mobiliários) 
DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

⮚Em 2009, decisão conjunta BCB/CVM autorizou as DTVM a operar nos
ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de
bolsa de valores, eliminando a principal diferença entre as CTVM e as
DTVM.

⮚Principal função: promover a intermediação de compra e venda de
títulos e valores mobiliários.

⮚Boa parte dessas negociações são feitas via B3

⮚Para o investidor ter acesso aos produtos negociados na bolsa de
valores, é necessário que ele o faça por intermédio de uma corretora,
que fornecem aos seus investidores o Home Broker ( sistema
eletrônico para negociação)

⮚Permitem executar a ordem de compra ou ordem de venda, tornando
ainda mais ágil e transparente as negociações no mercado financeiro.

⮚Atuam também no mercado de balcão (compra e venda de títulos e
valores mobiliários realizadas fora da bolsa de valores).

⮚Estão sujeitas à fiscalização da bolsa de valores, da CVM e do Banco
Central do Brasil. www.financegate.com.br
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CTVM (Corretora de Títulos e Valores Mobiliários)
DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

Funções:

✔Operar em bolsas de valores, mercadorias e futuros por conta
própria ou de terceiros;

✔Subscrever emissões de títulos e valores mobiliários no mercado;

✔Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de
terceiros;

✔Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos
e valores mobiliários;

✔Exercer funções de agente fiduciário;

✔Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;

✔Emitir certificados de depósito de ações;

✔Intermediar operações de câmbio;

✔Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes;
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CTVM (Corretora de Títulos e Valores Mobiliários) 
DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários)

Funções (continuação):

✔Praticar operações de conta margem;

✔Realizar operações compromissadas;

✔Praticar operações de compra e venda de metais preciosos no
mercado físico, por conta própria e de terceiros.

✔Podem auxiliar os clientes com a disponibilização de informações
provenientes de seus departamentos técnicos ou de análises de
empresas, títulos e fundos de investimento
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A principal função das corretoras de títulos e valores
mobiliários é promover de forma eficiente a

a) colocação primária de títulos por meio de sistema
eletrônico.

b) aproximação entre compradores e vendedores de títulos e
valores mobiliários.

c) emissão e distribuição de títulos.

d) subscrição pública de valores mobiliários.

Resposta: B
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Uma sociedade distribuidora de títulos e valores
mobiliários (DTVM):

a) pode operar no mercado aberto.

b) pode financiar bens de consumo.

c) não pode organizar fundos ou clubes de investimento.

d) é regulada pela BM&FBovespa.

Resposta: A
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Analise as atribuições abaixo:

I. Conceder financiamento imobiliário

II. Realizar intermediação de operações na bolsa de valores

III. Administrar Fundos de Investimentos

Refere (m) se a atividade (s) de uma SCTVM:

a) Somente II

b) I e II

c) II e III

d) Todas as alternativas

Resposta: C
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São funções de uma SCTVM, exceto:

a) Administrar planos de capitalização

b) Administrar clubes de investimentos

c) Administrar fundos de investimentos

d) Realizar operações de câmbio

Resposta: A
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Corretora de Câmbio (Casas de câmbio)

Atuam na compra e venda de moeda estrangeira , como dólar
americano, euro, peso chileno e outras.

Demais funções:

✔Intermediar operações entre cliente e banco (dealer de câmbio) na
compra ou venda de grandes quantidades de moeda estrangeira, o
que pode ocorrer diretamente com o Banco Central.

✔Comércio exterior: operações financeiras de entrada e saídas de
valores do/para o exterior e operações de importação e exportação
de clientes pessoas físicas e jurídicas, com um limite de valor de US$
100.000,00 ou o seu equivalente em outras moedas. Superior a este
valor, deverá encaminhar a negociação para um banco;

✔Atuar no mercado futuro das moedas realizada na B³

✔DTVM ou CTVM pode desempenhar todas as operações de uma
corretora de câmbio.
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MERCADOS REGULAMENTADOS DE VALORES MOBILIÁRIOS



B³ (BRASIL, BOLSA, BALCÃO)

⮚ Formada pela fusão em 2017 da BM&F BOVESPA com a CETIP

⮚Somente as corretoras (CTVMs) e as distribuidoras (DTVMs) podem
intermediar as operações entre investidor e B³.

⮚Também é uma Clearing House (sistema de liquidação e custódia de
títulos e valores mobiliários), onde assume o risco de contraparte.

❖ Mercados de Ações: ambientes de negociação de títulos
representativos de participações em empresas de capital aberto

❖ Mercados Derivativos: ambientes de negociação de contratos
futuros, contratos a termo, opções e outros derivativos de renda
variável, juros, commodities e câmbio

É possível comprar títulos e valores mobiliários fora da Bolsa, em
Mercado de Balcão Organizado e Mercado de Balcão Não Organizado.

Também é preciso ter uma instituição financeira como intermediária
(corretora, distribuidora ou banco).
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Mercado de Balcão Organizado: 

⮚Mercado em que contrapartes negociam e transacionam
valores mobiliários entre si, sob a supervisão de uma entidade
administradora de mercado, de maneira organizada,
transparente e segura.

⮚Utiliza um sistema chamado SOMA (sociedade operadora do
mercado de acesso).

⮚ Não há transparência na formação de preço e nem acesso ao
book de ofertas. Investidor não sabe se o preço que está
pagando, é de fato o preço de mercado do título ou valor
mobiliário.
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Mercado de Balcão Não Organizado: 

⮚Não utiliza o sistema SOMA. 

⮚As negociações que acontecem neste mercado são, por 
exemplo: 

- um banco compra um CDI de outro banco . 

- investidor compra um CDB de um pequeno banco, que negocia 
através de corretoras.
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Bolsas Internacionais

Nos Estados Unidos da América, temos três bolsas de valores. São elas
as: NASDAQ,NYSE e CBOT.

▪ New York Stock Exchange (NYSE)

✔Principal bolsa de valores do mundo, com capitalização de USD 20,4
trilhões

✔Muitas empresas estrangeiras procuram a NYSE para o lançamento
de seus programas de American Depositary Receipts (ADRs)

✔ADR Level I: ADRs negociadas no mercado de balcão, utilizando
ações já existentes

✔ADR Level II: ADRs negociadas em bolsa (NYSE ou NASDAQ),
utilizando ações já existentes

✔ADR Level III: ADRs negociadas em bolsa (NYSE ou NASDAQ),
utilizando novas ações (colocadas junto a investidores nos EUA)

✔ADR não patrocinada: ADRs negociadas no mercado de balcão,
utilizando ações já existentes, sem relação contratual com a empresa
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Bolsas Internacionais

⮚NASDAQ: é a bolsa de valores que concentra as empresas do
segmento de tecnologia e de eletrônicos (Facebook, Apple,
Amazon, Google e etc.);

⮚CBOT: é a bolsa de Chicago, que tem apenas derivativos
(contratos que derivam de um outro ativo, podendo ser esse
outro ativo ações, commodities, moedas e taxas);

⮚LSE (London Securities Exchange): bolsa de Londres;

⮚SSE (Shanghai Securities Exchange): bolsa de Xangai
(Shanghai);

⮚TSE (Tokyo Securities Exchange): bolsa de Tóquio.
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Resolução CMN nº 3.158 (2003)

⮚Dispõe sobre a certificação de empregados das instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central

⮚Empregados que exerçam atividades de distribuição e
mediação de títulos, valores mobiliários e derivativos, sejam
considerados aptos em exame de certificação organizado por
entidade de reconhecida capacidade técnica (AAI, CPA 10, CPA
20...)
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TIPOS DE INVESTIDORES

⮚Existem basicamente quatro tipos de investidores: não-
residente, comum, qualificado, profissional.

Investidor Não-residente

⮚É um investidor(PF ou PJ) de fora do país que investe no Brasil.
Esse investidor estará recebendo um CPF ou CNPJ de não-
residente para poder operar no mercado financeiro brasileiro.

Investidor Comum

⮚investidor PF ou PJ que acessa o mercado de capitais e não se
enquadra nos outros três tipos de investidores.
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TIPOS DE INVESTIDORES

Investidor Qualificado

Investidor PF ou PJ que possui:

1. aplicações financeiras em valor igual ou superior a R$ 1
milhão e que ateste essa condição por escrito mediante
assinatura do anexo B da instrução CVM 554, ou .

2. que possua alguma certificação que a CVM aceite para fins
de consideração de investidor qualificado (AAI, por exemplo
para gestão dos próprios recursos)
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TIPOS DE INVESTIDORES

Investidor Profissional

• Considerado um investidor com conhecimentos avançados de
mercado e, por se enquadrar nesse perfil de investidor, terá
acesso a produtos financeiros diferenciados.
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TIPOS DE INVESTIDORES

Os Investidores profissionais são:

• Instituições financeiras;

• Companhias seguradoras e sociedades de capitalização;

• Entidades abertas e fechadas de previdência complementar;

• Pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em
valor superior

• a R$ 10.000.000,00 e que, adicionalmente, atestem por escrito sua
condição de investidor qualificado mediante assinatura do anexo A da
instrução CVM 554;

• Administradores de carteira e consultores de valores mobiliários
autorizados pela CVM em relação a seus recursos próprios;

• Agente Autônomo de investimentos com certificação reconhecida
pela CVM.

Todo investidor profissional é, por definição, também qualificado. No
entanto, nem todo qualificado é profissional.
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

6. Administração de Risco

❖ 4 questões

❖ Correspondem a 5% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



Conceito de Risco Financeiro

➢Relaciona-se a probabilidade do resultado de uma operação financeira não se realizar conforme o
esperado.
➢Quanto maior o risco financeiro, maiores as possibilidades de o resultado ser diferente do esperado,
ou seja, desviar do esperado (desvio padrão e volatilidade).

➢ Presente em investimentos de renda fixa e variável

➢Esperado em geral: Maior retorno Maior risco

➢Lembrar das diferenças:

Retorno: absoluto ≠ relativo
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TIPOS DE RISCO



Risco de mercado

- potencial oscilação dos valores de um ativo em um período de tempo

- volatilidade (desvio padrão) é um indicador

- maior a oscilação do preço da ação                   maior seu risco de mercado
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Risco de crédito

➢ Possíveis perdas pelo não pagamento (total ou parcial) ou atraso da dívida pelo

devedor (contraparte)

➢ Apresentado somente em ativos de renda fixa

➢ Investimentos em ações não possuem risco de crédito, pois investidor não é credor,

mas sim sócio.

➢ Títulos públicos do Tesouro Nacional apresentam menor risco de crédito do que papéis de

empresas

➢ Determinado por agências de rating para diversos títulos e valores mobiliários.
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Risco de Liquidez

• Liquidez: facilidade de transformar um ativo em dinheiro,  de forma rápida com valor próximo 
ao preço “justo”.

• Quanto mais fácil transformar em dinheiro, mais líquido este ativo é.

• Small caps e imóveis tem maior risco de liquidez. 
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Risco Operacional

➢ perdas financeiras decorrentes de falhas ou inadequação de pessoas, processos e

sistemas ou de eventos ocorridos internamente e externamente.

➢ Inclui também risco legal associado à:

a. inadequação ou deficiência em atos e instrumentos realizados pela instituição,

b. penalidades em razão de descumprimento de normas legais

c. indenização por prejuízos a terceiros em função de atividades desenvolvidas pela
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Com relação ao risco operacional, assinale  a alternativa correta:

a)É o risco de perdas (diretas ou indiretas) determinadas por erros humanos,
falhas nos sistemas de informações e computadores

b)É o risco de perdas (diretas ou indiretas) determinadas por oscilações nos
valores dos ativos presentes na carteira de uma instituição financeira

c)Com o objetivo de reduzir o risco operacional, é indicado que as
instituições financeiras mantenham sempre a tecnologia atual sem
melhorias de processos

d)É o risco de perdas (diretas ou indiretas) determinadas por oscilações de
valores de dívidas lastreadas em moeda estrangeira

Resposta: A
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Seu cliente fez uma aplicação em CDB e o banco sofreu liquidação. Que tipo
de risco será observado, principalmente:

a)Legal, que é coberto pelo FGC até o limite de R$ 250 mil
b)De liquidez, que é coberto pelo FGC até o limite de R$ 250 mil
c)De mercado, que é coberto pelo FGC até o limite de R$ 250 mil
d)De crédito, que é coberto pelo FGC até o limite de R$ 250 mil .

Resposta: D
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Um ativo com maior risco de crédito é  aquele que tem:

a)Maior prazo
b)Maior chance de inadimplência
c)Menor juros
d)Menor liquidez
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O risco de liquidez presente em um título refere-se a:

a)Impossibilidade de se comercializar um ativo por seu preço
justo

b)Oscilações naturais no preço do ativo
c)Não pagamento das obrigações por parte  do emissor do

ativo
d)Excesso de recursos em um determinado  mercado
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Risco de Liquidez pode ser definido como:

a)Possibilidade de o emissor de um título não honrar
com o seu compromisso de pagar o mesmo

b)Possibilidade de ser possível comercializar um ativo
pelo seu preço justo

c)Possibilidade de oscilação de preço de um ativo por
condições naturais do mercado

d)A possibilidade do rating de crédito do emissor se
confirmar no prazo do título
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Quanto maior for o número de interessados em comprar um
determinado ativo, maior será a sua:

a)Liquidez
b)Possibilidade de perdas
c)Oscilação
d)Correlação

Resposta: A
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Quando se tem dificuldade em comercializar um ativo pelo seu preço justo,
por falta de compradores, que tipo de risco se caracteriza, principalmente:

a)Mercado
b)Liquidez
c)Crédito
d)Operacional

Resposta: B
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Sobre o Risco de Mercado, assinale a alternativa correta:

a)É impossível fazer com que o mesmo seja  igual a zero
b)Não está presente nos títulos prefixados
c)É menor nos títulos com prazos maiores
d)É coberto pelo FGC

Resposta: A
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Seu cliente possui 4 produtos prefixados  na carteira
conforme prazos abaixo:

Produto Prazo

(Dias)

I 70

II 120

III 250

IV 350

Qual dos 4 ativos é o que mais seria 
afetado em  uma alteração da taxa de
juros:

a)I
b)II
c)III
d)IV
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O risco de mercado em um fundo de investimento pode ser
entendido como:

a)Variação do valor das cotas desse fundo
b)Soma dos aportes realizados nesse fundo
c)Soma dos resgates realizados nesse fundo
d)Diferença entre aportes e resgates realizados nesse fundo

Resposta: A
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Dois ativos (A e B) de mesmo emissor possuem prazo de 1 e 10
anos, respectivamente. O título B terá:

a)Maior risco e menor rentabilidade que o ativo A
b)Maior risco e maior rentabilidade que o ativo A
c)Menor risco e maior rentabilidade que o ativo A
d)Menor risco e menor rentabilidade que o  ativo A

Resposta:  B
www.financegate.com.br 248



Com relação ao Risco de Mercado, assinale  a 
alternativa correta:

a)Refere-se as oscilações dos ativos presentes em uma
carteira por condições naturais

b)Refere-se à possiblidade de não pagamento de um
título por parte do emissor

c)Refere-se à impossibilidade de se vender um ativo por
seu preço justo por falta de compradores

d)Pode ser reduzido a zero com a diversificação
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Dois investimentos estão disponíveis para aplicação conforme abaixo:

Título: A Rating: AAA  

Título: B Rating: BBB

O título A em relação ao título B:

a)É mais arriscado e por isso deve apresentar  rentabilidade maior
b)É mais arriscado e por isso deve apresentar  rentabilidade menor
c)É menos arriscado e por isso deve apresentar rentabilidade maior
d)É menos arriscado e por isso deve apresentar rentabilidade menor
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Um determinado investidor comprou uma ação no valor de R$ 20,00. No momento de vender, entre
as várias ofertas de compra, a melhor foi de R$ 13,00. Qual foi o risco presente, principalmente:

a)Mercado
b)Crédito
c)Liquidez
d)Legal
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Um determinado investidor comprou uma ação no valor de R$ 20,00. No momento de vender,
recebeu uma única oferta de compra no valor de R$ 13,00. Qual foi o risco presente, principalmente:

a)Mercado
b)Crédito
c)Liquidez
d)Legal

Resposta: C
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São riscos presentes nas aplicações:

a)Ações: Mercado, Crédito e Liquidez . CDB: Mercado, Crédito e Liquidez
b)Ações: Mercado e Liquidez . CDB: Mercado e  Crédito
c)Ações: Mercado, Crédito e Liquidez . CDB: Mercado e Liquidez
d)Ações: Mercado e Liquidez . CDB: Mercado,  Crédito e Liquidez
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Seu cliente está montando uma carteira 100% composta com ações. Nesse caso, você
explica para ele que essa carteira possui os seguintes riscos, com exceção de:

a)Liquidez
b)Mercado
c)Crédito
d)Sistemático

Resposta: C 
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Em geral, investimentos com maiores retornos apresentam:

(a)Menores prazos de vencimento.

(b)Maior liquidez.

(c)Maiores riscos.

(d)Menores valores de aplicação.

Resposta : C
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O risco de liquidez presente nos títulos é o decorrente de:

(a)Muitos compradores para o título, e que não querem pagar o
preço justo.

(b)Poucos compradores para o título, e que não querem pagar o
preço justo.

(c)Possibilidade de o emissor do título não cumprir suas
obrigações.

(d)Variações de preço que ocorrem ao longo do tempo.

Resposta: B
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Se compararmos uma aplicação em um título privado (LCI, CDB) em relação a uma aplicação
em título público, o título privado deveria ter uma rentabilidade maior, em função da (o):

a)Maior possibilidade de ter lucros
b)Maior risco de crédito presente no título privado
c)Maior risco de crédito presente no título público
d)Menor risco de crédito presente no título  privado

Resposta: B
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Um investidor comprou uma debênture com cláusula de repactuação anual. Na emissão, havia sido
classificada por uma agência de rating como AAA. Na primeira repactuação teve o seu rating alterado
para AA. Nesse caso, é de se esperar que:

a)Ocorra a cobrança de Imposto de Renda do  investidor
b)O título sofra uma redução na taxa de juros  nessa repactuação
c)Não ocorra alteração alguma com a taxa de  juros
d)O título sofra um aumento na taxa de juros  nessa repactuação

Resposta: D 
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Ao realizar um aporte em um fundo de ações do tipo Small Caps, quais os
principais riscos presentes:

a)Operacional e Crédito
b)Operacional e Liquidez
c)Mercado e Crédito
d)Mercado e Liquidez

Resposta: D 
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Diversificação de Carteiras

▪ Diversificação: método de gestão de risco que envolve investir numa variedade de 
ativos para reduzir o risco e maximizar o rendimento.

• Risco sistemático (não diversificável ou de mercado): 
- risco resultante de eventos econômicos, políticos e sociais que afetam o preço de todos 

os ativos no mercado financeiro. 
- Não há o que o investidor possa fazer para diminuir sua exposição a esse risco. 

Exemplos: pandemias, crise política, econômica, guerras, desastres naturais.

• Risco não-sistemático (diversificável ou específico): risco que afeta somente uma 
empresa ou um setor da economia.

❖A diversificação de uma carteira  reduz apenas o risco não-sistemático
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Redução do risco não sistemático da carteira com a 
diversificação do nº de ativos 

▪ Aplicações diversas em segmentos de negócios, classe de ativos,  
países.
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Tipo de risco que pode ser reduzido com a  diversificação:

a)Sistemático
b)Não Sistemático
c)Não Específico
d)De Conjuntura

Resposta: B
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A diversificação dos ativos é uma estratégia importante para a mitigação dos riscos.
Qual o tipo de risco que não pode ser reduzido, mesmo com a diversificação:

a)Específico
b)Sistemático
c)Não Sistemático
d)Operacional
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A diversificação de uma carteira permite:

(a)A eliminação total dos riscos.
(b)A obtenção de maiores retornos.
(c)A eliminação do risco sistemático.
(d)Uma melhor relação entre risco e retorno.

Resposta: D
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O risco total de um ativo:

(a)Depende do risco não sistemático, que é igual para
todas as empresas.

(b)Depende do risco não sistemático, que está ligado a
fatores específicos da  empresa.
(c)Depende do risco sistemático, que está ligado a
fatores específicos da  empresa.
(d)Depende do risco não sistemático, que está ligado
a fatores gerais do  mercado e da economia.

Resposta: B
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Value at Risk (VaR)

-Amplamente utilizado por gestores de risco do mercado em bancos, fundos de investimento, etc. Definido em 
regulamentos e políticas de risco. 

- É um indicador de risco que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, 
com um determinado intervalo de confiança. 

-Através de um cálculo estatístico, o VaR mostra a exposição ao risco financeiro que um ou mais ativos possuem em 
determinado dia, semana ou mês.

- Para ser calculado, o VaR é baseado em três 3 elementos:
Estimativa de perda máxima: representa o valor monetário total da carteira que pode ser perdida;
a. VaR pode ser absoluto. Exemplo: R$ 100.000,00
b. VaR pode ser relativo. Exemplo: 10%
Horizonte de tempo: diz respeito ao intervalo de tempo a ser analisado. Como esse indicador é utilizado para 
avaliar ativos voláteis, recomenda-se que o período seja de no máximo um mês.
Nível de confiança: mostra o grau de cobertura estatística que o indicador alcança. Para o indicador ser confiável, 
recomenda-se a utilização de pelo menos 95% de confiança – o que significa, estatisticamente, 2 desvios-padrão.
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Exemplo de utilização do Value at Risk (VaR)

Uma gestora de investimento anuncia que sua carteira possui um VaR de R$ 100 milhões para 1 dia. O grau de 
confiança dessa informação é de 95%. 

Isso significa que a perda potencial dessa carteira, de um dia para outro, seria de no máximo de R$ 100 milhões, 
com um grau de confiança de 95%. 

Como a confiança é de 95%, a chance da gestora perder mais do que R$ 100 milhões (neste caso não há limite) 
de um dia para o outro é de 5%. 
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Duas formas de calcular o Value at Risk (VaR)

VaR Paramétrico

-Também chamado de método analítico ou método variância-covariância
- é um cálculo que utiliza rentabilidades estimadas e pressupõe que esses dados
seguem uma distribuição normal. 
-Baseia-se em estimar o comportamento futuro da carteira em análise.

VaR Não Paramétrico 
-Não pressupõe que os dados de retorno seguem uma distribuição normal. 
- baseia-se no histórico dos  retornos. 
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Limitações do Value at Risk (VaR)

Indicador incompleto: quantifica apenas a perda potencial dentro de um nível de 
confiança. Não fornece indicação do tamanho da perda que está fora desse 
espectro.
Fora desse intervalo de confiança, a perda é acima do limite e é imensurável.
(EVaR, CVar ajudam com isso)

Não é cumulativo:  a soma do VaR de cada ativo não é igual ao VaR da carteira 
global. 

Resultados diferentes dependendo do método de cálculo

Melhor usado juntamente com outros indicadores de risco
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Com relação ao Value At Risk - VAR, assinale a alternativa correta:

a)Significa a perda máxima que um investidor pode ter, com um
determinado nível de confiança

b)Significa o retorno máximo que um investidor pode ter
c)Significa a média histórica de oscilação de um ativo
d)Significa o quanto um investidor terá de retorno a partir de um

determinado valor investido

Resposta: A
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Com relação ao risco:

a)O risco de mercado pode ser reduzido com operações de
hedge, já o risco de liquidez é aquele decorrente da variação
ligado à moeda estrangeira

b)Risco de crédito é a possibilidade de perdas decorrentes por
falta de pagamento dos emissores de títulos, já o risco
operacional é decorrente das oscilações dos valores dos títulos
que estão na carteira de investimentos

c)O risco Sistemático pode ser reduzido através da diversificação
d)O Value At Risk define a perda máxima potencial de uma

carteira, com um determinado nível de confiança

Resposta: D
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Conceito e Características da Duration



Duration (de Macaulay)
- Duration significa Duração.

- tempo médio ponderado que se espera receber os rendimentos (juros) e o 
principal aplicado a um título de renda fixa.

- O tempo até cada pagamento de juros e/ou principal é ponderado pelo 
valor presente do pagamento  respectivo. 

Exemplo: 
1. Título de renda fixa que não 
paga cupons com vencimento 
em 3 anos – duration = 3 anos
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Duration de título que paga cupons
Aqui existe uma antecipação dos rendimento (cupons)                       duration menor. 

Título com valor de face R$ 1.000,00, cupom anual de 5% ao ano, vencimento em 6 anos.

1                2               3              4                5             6

CUPOM  CUPOM CUPOM CUPOM CUPOM CUPOM + PRINCIPAL
R$ 50         R$50     R$ 50      R$ 50        R$ 50             R$ 1050

Investimento: 
R$1000

0

Duration = 5,3 anos 
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Duration modificada

- Indica qual é a SENSIBILIDADE do título a alterações nas taxas de juros do mercado
- Responde (de forma aproximada) o que o investidor REALMENTE quer saber: O que vai acontecer com o 
título se a taxa Selic subir ou cair?

No nosso exemplo anterior: 

D mod = - 5,33           =  - 5, 07

1 + (0,05/1)  
Significa que a cada 1% de variação na taxa Selic, teremos 5,07% de variação, em sentido oposto, no valor 
do título.
Se a Selic se valorizar 1%, nosso título perderá 5,07% em seu valor. 
Esse valor é uma aproximação pois existe uma fórmula mais complexa que leva em conta a convexidade
Estes cálculos são para títulos pré fixados
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Duration efetiva

➢ É o percentual de mudança no preço do título para uma alteração de 1% 
na taxa de juros. 

➢ Considera o impacto da mudança das taxas de juros na variabilidade dos 
fluxos de caixa.

➢ Já a duration modificada assume que os fluxos de caixa não mudaram, 
com variação da taxa de juros

www.financegate.com.br 276



Um determinado investidor possui uma carteira de investimentos com
Duration = 900 dias. Deseja diminuir a mesma. Para tanto, deverá:

a)Comprar ativos com mais risco
b)Comprar ativos com prazo maior que 900  dias
c)Comprar ativos com prazo inferior a 900  dias
d)Comprar ativos mais defensivos

Resposta: C 
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Limites de oscilação na B3 (circuit breaker)
▪ Em momentos atípicos, a B3 aciona alguns mecanismos de proteção ao seu investidor . 

▪ Eles existem para defender os participantes do mercado de variações bruscas e também dão tempo para 
pensar com calma e se planejar em situações como esta. 

▪ Acalma o mercado em momentos de muita oscilação.

▪ São estáticos ao longo do dia 

▪ No mercado à vista, seu acionamento é feito em 3 estágios, obedecendo a percentuais de desvalorização do 
Ibovespa.
-10%: suspensão dos negócios por 30 minutos e reabertura na sequência.
-15% após o 1º circuit breaker: nova suspensão dos negócios, desta vez durante 1 hora, e reabertura em seguida.
-20% após o 2º circuit breaker: nova suspensão, com reabertura à discrição do Presidente da B3.
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Tuneis de negociação

▪ Objetivo: aperfeiçoar a negociação eletrônica e mitigar riscos

▪ Conta com três tipos de túnel de preço, com finalidades complementares: 

- túnel de rejeição: atua na entrada da oferta no livro de ofertas

- túnel de leilão: atua no fechamento do negócio

- túnel de proteção: atua durante o leilão

▪ São definidos por grupo de instrumentos

Fonte: B3
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Túnel de Rejeição

Objetivo:  diminuir a ocorrência de erros operacionais, evitando a inclusão de ofertas errôneas no sistema 
de negociação. 
As ofertas de compra e de venda inseridas no sistema de negociação que estiverem fora do túnel de rejeição 
são automaticamente recusadas pelo sistema. 
- Diferentemente dos limites de oscilação de preços, que são estáticos ao longo do dia, os túneis de rejeição 
são atualizados de forma dinâmica, acompanhando a evolução do mercado. 
-Essa característica permite a utilização de intervalos de preços mais estreitos, resultando em uma gestão de 
risco operacional mais eficiente. 
-A despeito da implementação dos túneis de rejeição, os limites de oscilação continuam a vigorar.

Túnel de Leilão 
-É mais estreito que o Túnel de Rejeição. 
- Quando atingido, causa o acionamento, de forma automática, de processo de leilão. 
-No caso de leilão acionado por túnel, o algoritmo adotado é o de maximização da quantidade negociada e 
geração de todos os negócios a um único preço (fixing). 
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Túnel de Proteção 

-É o intervalo de variação de preços estabelecido (calculado) pela B3, 
-Tem o objetivo de estender, de forma automática, o término dos leilões caso o preço ultrapasse os limites 
superior e inferior.

Limite Máximo para o tamanho de ofertas
Visando conferir mais segurança ao processo de registro de ofertas, foram estabelecidos valores de 
quantidade máxima por oferta, para cada instrumento.
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Exemplo numérico – Fonte: B3 
Suponha que o preço-base de túnel de determinado instrumento seja R$10,00 e que os 
valores das bandas que estabelecem os túneis de negociação do instrumento, de forma 
aditiva, sejam definidos conforme mostra a tabela a seguir.

Segundo a metodologia apresentada, essas bandas resultam nos seguintes limites 
inferiores e superiores de rejeição e de leilão:
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Exemplo numérico – Fonte: B3 

Portanto, os túneis de negociação do instrumento são: 

Túnel de rejeição para ofertas de compra: [R$8,50; R$10,50];
Portanto, apenas será permitida a entrada de ofertas de compra com preços entre R$8,50 e R$10,50. 

Túnel de rejeição para ofertas de venda: [R$9,50; R$11,50]; 
a entrada de ofertas de venda será permitida desde que com preços entre R$9,50 e R$11,50.

Túnel de leilão: [R$9,80; R$10,20]. 
Se, por acaso, um negócio for fechado por preço inferior a R$9,80 ou superior a R$10,20, o instrumento será 
submetido automaticamente a leilão.
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É incorreto afirmarque:

(a)Limites de oscilação de preços não são estáticos ao longo do dia.
(b)Túneis de rejeição determinam a região dos preços considerada
aceitável  para fins de negociação.
(c)Túneis de rejeição são atualizados de forma dinâmica,
acompanhando a  evolução do mercado.
(d)Ofertas fora do túnel de rejeição são recusadas pelo sistema.

Resposta: A
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Atividades e Modelo de Liquidação e Compensação da Clearing

Clearing ou clearing houses ou câmaras de liquidação e custódia
-são instituições como Câmara de Ações (Antiga CBLC), SELIC, Cetip e COMPE responsáveis pelo registro,
acompanhamento, compensação e liquidação das operações

Funções:
- custódia (guarda) de titulos e valores mobiliários
- compensação e liquidação: transferência de valores do comprador para vendedor e propriedade do vendedor
para comprador.
- cálculo do valor das obrigações dos ativos adquiridos

Objetivo: garantir a segurança, velocidade e transparência nas operações do mercado financeiro e de capitais.
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CETIP (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados)

- Alguns títulos liquidados e custodiados no CETIP:

▪ títulos de renda fixa privados (CDB, RDB,  debêntures, DI, Letra Hipotecária, Letra de Câmbio, notas 

promissórias, cotas de fundos de investimento, DOC, TED) 

• títulos públicos estaduais e municipais (títulos federais são operacionalizados pelo SELIC).

- Operações de compra e venda realizadas no mercado de balcão

- A maioria dos títulos transacionados são escriturais (eletrônicos, sem registro físico), mas existem alguns 

títulos emitidos em papel que são transferidos ao CETIP no ato da negociação e custodiados fisicamente pelo 

registrador.

- sua liquidação pode ser imediata, em D ou em D+1. 

- Em 2017, a CETIP e BVM&Bovespa fundiram-se, gerando a B3.
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SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia):

➢ Entidade responsável pela custódia, registro e liquidação em tempo real de títulos públicos 
federais. 

➢ Todos os títulos são escriturais (eletrônicos)

➢ Administrado conjuntamente pelo Banco Central e ANBIMA

➢ interligado ao STR (Sistema de Transferência e Reservas) onde suas liquidações ocorrem em 
tempo real. 

➢ A liquidação destes títulos é condicionada a disponibilidade dos títulos negociados na conta do 
vendedor. Caso não tenha, a operação é mantida suspensa pelo período de 1 hora ou até o 
horário de fechamento do sistema.

➢ Participantes: bancos comerciais, as corretoras, bancos de investimento, bancos múltiplos, caixas 
econômicas e demais instituições financeiras autorizadas.
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Câmara de Ações (antiga CBLC)

-Assim como CETIP, também é administrada pela B3

-Realiza a liquidação e custódia das ações

-Para as operações de aluguel de títulos (venda a descoberto) ou operações em mercados de derivativos é 
necessária a existência uma margem de garantia. Tais   cálculos são realizados por um algoritmo desta Câmara.

-Transferência da custódia de ações ocorre de forma imediata, mas liquidação financeira ocorre em D+2 e é 
processada pelo intermédio do STR ( Sistema de Transferência de Reservas).

-A B3 exerce a função de contraparte central das operações, garantindo que uma operação será  efetivamente 

liquidada, nos termos e prazos estabelecidos. 
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Outras câmaras administradas pela B3

Câmara de Derivativos: 
Responsável pela liquidação dos negócios realizados em mercados futuros e de 
commodities.

Câmara de Câmbio: 
Funciona como a contraparte das operações realizadas entre bancos de câmbio pronto. 

Câmara de Ativos:
Responsável pela liquidação e custódia de operações realizadas com compromissadas 
de títulos públicos federais.
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI
7. Mercado de Capitais – Produtos 

Modalidades Operacionais – Liquidação

❖ 20 questões
❖ Correspondem a 25% do total da prova
❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 10 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello
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Mercado de Capitais

Mercado cambial: operações de conversão de
moeda
Mercado monetário: operações de curto prazo .
Mercado de crédito: operações de financiamento
de curto e médio prazos.

Mercado de capitais: envolve as operações de
financiamento de médio e longo prazos, através da
emissão de dívidas (debêntures, títulos públicos...)
e ações.

- Representa uma captação direta e mais econômica de
empresas e governos.
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- Neste mercado, os emissores vendem seus títulos e valores mobiliários para os
primeiros compradores deste instrumento, captando recursos.

- Debentures, CRI, CRA, ações, cotas de fundo fechado e outros

Participantes:

- instituição financeira intermediária para subscrição (sociedade corretora e

distribuidora, bancos múltiplos e banco de investimento)

- escritórios de advocacia

- investidores institucionais

- fundos de investimento

- Outros

Mercado Primário
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Processo pelo qual uma instituição financeira chamada underwriter (isoladamente ou em consórcio)
levantam capital de investimento de investidores em nome de corporações e governos, com a emissão
de ações ou títulos de dívida no mercado primário.
-underwriter atua na organização do processo, marketing, relação com demais instituições do consórcio
e presta garantia sobre a oferta de ações (caso ocorra).

Tipos principais:
- Melhores esforços: instituição financeira apresenta os melhores esforços para vender as

ações ou obrigações nas melhores condições possíveis para o emissor, porém, caso não
ocorra demanda suficiente dos investidores, não se compromete a adquirir esses títulos. A
empresa corre o risco de não conseguir aumentar o seu capital no montante pretendido, uma
vez que assume todos os riscos do lançamento. Custo do serviço mais baixo.

- Residual ou stand-by: a instituição financeira se compromete a colocar as sobras junto ao
público em determinado espaço de tempo, após o qual ela mesmo subscreve o total das ações
não colocadas. Decorrido o prazo, o risco de mercado é do intermediário financeiro.

- Garantia firme: instituição financeira assegura a compra de todas as ações ou obrigações
ofertadas, independente da demanda dos investidores. Custo mais alto.

Underwriting (Subscrição)

www.f inancegate.com.br
Slide

293

https://www.sunoresearch.com.br/artigos/tesouro-selic/


O subscritor ou consórcio de subscritores recebe a demanda dos investidores pelo título para saber 
quanto o mercado esta disposto a pagar por este ativo. 

Se o preço dado pela demanda esta condizente com a precificação (valuation) feita do ativo, a oferta 
das ações no mercado é feita de fato.

Initial Public Offering (IPO)
É a Oferta Pública Inicial de valores mobiliarios para os investidores, podendo ser debentures, CRI, 
CRA, acoes, cota de fundo fechado e outros

Bookbuilding (construção do livro de ofertas)
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Com relação ao Mercado Primário, assinale  a alternativa correta:

a)É onde são emitidos títulos pela primeira vez e os recursos captados vão para os
acionistas

b)É onde são emitidos títulos pela primeira vez e os recursos captados vão para a
empresa emissora

c)É onde são comercializados títulos já existentes e os recursos captados vão para a
empresa

d)É onde são comercializados títulos já existentes e os recursos captados vão para os
atuais acionistas

Resposta: B
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O underwriting é o processo de lançamento de ações ou títulos

(a) por meio de leilão de grandes lotes na bolsa de valores.
(b) mediante subscriçãoprivada.
(c) mediante subscriçãopública.
(d) por meio de oferta direta aos acionistas.

Resposta: C.
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Em uma oferta pública de debêntures, o processo de bookbuilding
determina o preço de emissão

(a)a partir do encaminhamento das ofertas de compra pelos investidores  potenciais,
depois da divulgação das características básicas da emissão.
(b) após negociação entre a instituição coordenadora e o emissor.
(c) por decisão unilateral do emissor.
(d) por decisão unilateral da instituição coordenadora.
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Em uma operação com underwriting firme para emissão de títulos de  uma
empresa, as instituições financeiras

(a)se esforçarão ao máximo para vender os títulos ao público e devolverão à  
empresa os títulos não vendidos.
(b) estabelecem meta percentual para a venda dos títulos.
(c)se comprometem a subscrever elas próprias os títulos que não forem  
adquiridos pelopúblico.
(d) dividem o risco de colocação dos títulos com a empresa emissora.
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Em uma operação com underwriting em melhores esforços para
emissão de títulos de uma empresa, as instituições financeiras

(a) estabelecem meta percentual para a venda dos títulos.
(b)se comprometem a subscrever elas próprias os títulos que não
forem adquiridos pelopúblico.
(c) são responsáveis pelo risco de colocação da operação.
(d)assumem apenas o compromisso de vender o máximo de títulos
nas melhores condições possíveis durante um período de tempo.

Resposta:D
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No underwriting do tipo stand-by, a instituição financeira

(a) se compromete a colocar as sobras junto ao público em determinado
espaço de tempo, após o qual ela mesmo subscreve o total das ações não
colocadas.

(b) faz um leilão com as ações que não foram vendidas durante a oferta.
(c) oferece garantia firme para a empresa emissora das ações.
(d)pode retirar a garantia firme caso não haja demanda suficiente em
uma oferta de ações.

Resposta: A
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Os agentes underwriters são:

a)Instituições financeiras ou não financeiras especializadas em coordenar
processos de emissões de valores mobiliários

b)Instituições não financeiras especializadas em coordenar processos de emissões
de valores mobiliários

c)Instituições financeiras especializadas em coordenar processos de emissões de
títulos e valores mobiliários

d)Instituições financeiras que emitem ações e valores mobiliários no mercado
primário

Resposta: C
www.f inancegate.com.br

Slide

301



Sobre o processo conhecido como Book-Building no mercado de capitais:

a)A empresa emissora define o preço de emissão do título sempre no teto (preço
máximo) do bookbuilding

b)É um processo de consulta de intenção de compra e é sigiloso, onde somente a
empresa emissora tem acesso aos dados

c)Pode ser realizado somente com ativos de renda variável
d)É utilizado para conhecer as expectativas dos investidores em relação ao ativo que

será emitido

Resposta: D www.f inancegate.com.br
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- É uma parte do mercado financeiro de capitais dedicada à compra e venda de valores
lançados anteriormente em uma primeira oferta pública ou privada (mercado primário).

- Ativos são negociados de investidor para investidor 

- Não geram caixa para a empresa emissora do titulo.

- Possibilita a liquidez dos ativos negociados, com vantagens para os investidores e 
desenvolvimento do mercado. 

Mercado Secundário
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São ambientes de negociação do mercado  secundário:

a)Bolsa de Valores e Mercado Primário
b)Mercado Primário e Mercado Secundário
c)Mercado de Balcão e Mercado Primário
d)Bolsa de Valores e Mercado de Balcão Organizado

Resposta: D
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Com relação ao mercado secundário, assinale a alternativa correta:

a)É onde ocorre a liquidezdos títulos e os recursosvão somentepara os investidores
b)É onde as empresasutilizamparacaptarrecursos
c)É onde ocorre a liquidez dos títulos e os recursos vão parte para os investidores e par- te

para a empresa emissora do título
d)As empresas emissoras utilizam esse mercado para realizar as ofertas públicas e

captar recursos

Resposta: A
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No mercado secundário:

(a)não há liquidez para os papéis.

(b) são transacionados apenas títulos públicos federais e ações.

(c)títulos são negociados diretamente com o seu emissor.

(d)títulos já existentes são transferidos de um proprietário a outro.

Resposta : D
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Preencha corretamente as lacunas:

a)S .A | OPA (Oferta Pública de Aquisição) | Comprar | Acionistas
b)Instituição Financeira | OPA | Comprar |  Acionistas
c)S .A | IPO | Vender | Acionistas
d)Instituição Financeira | IPO | Vender | Investidores

Resposta: A 
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Sobre as operações Ex-Pit, é correto afirmar:

a)Não possibilitam a precificação de posições  a termo por meio de preços futuros
b)Reduzem a liquidez do mercado a termo
c)São submetidas à interferência do mercado
d)Constituem negócios realizados fora do pit de negociação ou pregão, de uma bolsa

Resposta: D 
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Principais ativos emitidos pelas empresas
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Debêntures

- Valores mobiliários de renda fixa emitidos por empresas que devem:

1. Ser não financeiras (exceção: sociedades de Arrendamentos Mercantil),

2. Ser obrigatoriamente S.A., de capital fechado (para distribuição privada) ou aberto (para

distribuição pública).

3. Ter autorização da CVM para emitir debêntures via banco de investimento/corretora.

- Financiamento de longo prazo para empresa, mais barato (taxa menor) que

financiamento bancário.

- Podem ser convertidas em ações para a empresa ou ter cláusula de repactuação (renegociação);

- Valor total das emissões de debêntures de uma empresa não poderá ultrapassar o seu capital

social;

- Podem ter na escritura de emissão cláusula de resgate antecipado, que dá ao emissor (a empresa

que está captando recursos) o direito de resgatar antecipada, parcial ou totalmente as debêntures

em circulação;

- Remuneração: pré fixada ou pós fixada ( %DI , DI+Spread, IPCA, IGP-M, outros)
www.f inancegate.com.br

Slide

310



Debêntures - Tipos de Garantias

-não possuem garantia do FGC (Fundo Garantidor de Credito)

mais fraca é a garantia                     mais risco o credor corre                    maior retorno

Real: determinados ativos dados como garantia. Não permite negociar, vender ou transferir 
o bem até que o titulo seja pago. Caso ela nao consiga pagar o investimento, ela vende esses 
bens e paga os tÍtulos com este valor.

Flutuante: a empresa pode substituir a sua garantia
Quirografária: concorre em igualdade de condições com demais credores

quirografarios (sem preferência)
Subordinada: tem preferência somente sobre os acionistas da companhia

-prioridade de pagamento de dividas: em caso de liquidação da empresa:
fiscal > trabalhista > real > flutuante > Quirografária > subordinada > acionistas)
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Debêntures - Tributação

-Tabela regresssiva do IR para renda fixa 

-Exceção:debêntures incentivadas (de infra estrutura): isento de IR para PF
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Debênture é um título:

(a) de crédito de longo prazo, emitido por sociedade anônima.
(b) de dívida de curto prazo, emitido por sociedade anônima.
(c) emitido exclusivamente por sociedade anônima de capital aberto.
(d) emitido exclusivamente por sociedade anônima de capital fechado.

Resposta: A
www.f inancegate.com.br

Slide

313



Assinale a alternativa correta sobre Debêntures:

a)Dão direito a participação nas decisões da companhia emissora
b)São títulos de médio/longo prazo emitidos por Sociedades Anônimas abertas

ou fechadas e representam uma dívida da companhia emissora e estão
cobertos pelo FGC

c)São títulos de médio/longo prazo emitidos por Sociedades Anônimas abertas ou
fechadas e representam uma dívida da companhia emissora

d)São títulos de curto/médio prazo emitidos por Sociedades Anônimas abertas ou
fechadas e representam uma dívida da companhia emissora
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As debêntures são classificadas quanto a  classe/tipo:

a)simples, não permutáveis e não conversíveis .
b)simples, conversíveis em ações ou permutáveis .
c)simples, permutáveis e diferenciadas .
d)simples, não conversíveis ou de crédito .

Resposta: B 
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Uma S.A não financeira está necessitando de recursos para capital de giro. Uma opção
para captar recursos de forma rápida, seria:

a)Ações
b)CDB
c)Notas Promissórias
d)LCI
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Uma debênture conversível é aquela que:

a)Pode ser convertida em dinheiro a qualquer  momento
b)Pode ser recomprada pelo emissor
c)Pode ser convertida em ações na data do  seu resgate
d)Pode ser convertida em ações a qualquer  momento

Resposta: C 
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Sobre debêntures, assinale a alternativa  correta:

a)Dá direito a voto para os detentores nas assembleias da empresa
b)Possui participação nos lucros da companhia emissora
c)Em nenhuma hipótese pode ser convertida  em ações
d)Pode ter sua rentabilidade repactuada, se  essa cláusula estiver na escritura

Resposta: D 
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Uma empresa do setor de construção de rodovias quer captar recursos através de dívida
e deseja um longo prazo para ficar com os recursos, deveria optar por:

a)Debêntures
b)Ações
c)Notas Promissórias
d)CDB

Resposta: A 
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Notas Promissórias (Commercial Papers)

- papéis de dívida de curto prazo, emitida por S.A financeira ou não financeira

⯀ 180 dias se for emitida por uma empresa S/A com capital fechado;

⯀ 360 dias se for emitida por uma empresa S/A com capital aberto.

- permite emissão com prazo maior de 360 dias quando via oferta ICVM 476

e com presença de agente fiduciário

- Não possui garantia do FGC

Bônus de Subscrição

- Títulos negociáveis emitidos por sociedades por ações, que conferem aos seus

titulares o direito de subscrever ações do capital social da companhia.
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Um “commercial paper” é um título, emitido por sociedade financeira ou não financeira:

a)negociável, representativo de uma dívida  de curto prazo .
b)não negociável, representativo de uma dívida de curto prazo .
c)não negociável, representativo de uma dívida de longo prazo .
d)negociável, representativo de uma dívida  de longo prazo

Resposta: A
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Quanto ao prazo máximo de emissão das Notas Promissórias – Commercial Papers,
assinale a alternativa correta:

a)180 dias (S .A Fechada) e 360 dias (S .A Aberta)
b)360 dias (S .A Fechada e Aberta)
c)180 dias (S .A Fechada e Aberta)
d)180 dias (S .A Aberta) e 360 dias (S .A Fechada)

Resposta: A 
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Em uma emissão de debêntures ou notas promissórias, é função de uma agência
classificadora de risco:

a)Garantir que os pagamentos serão realizados pelo emissor
b)Conceder uma nota de crédito, que significa a possibilidade de o emissor não honrar com o seu

compromisso
c)Ser o representante do emissor na oferta pública
d)Ser o representante dos investidores em uma oferta pública

Resposta: B
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Ações

- valor mobiliário que representa uma fração de propriedade de uma empresa

- representaumdireitosobreosativose osresultadosfinanceirosdacompanhia

Tipos:

Ordinárias (chamadas de ON): conferem o direito a voto nas assembleias da
companhia, além de participação nos seus resultados, após o recebimento de
dividendos pelos acionistas preferenciais.

Preferenciais (chamadas de PN): conferem prioridade a seus detentores na distribuição
de dividendos. Não conferem ao seu detentor direito a voto na assembleia de
acionistas

• Se a empresa ficar 3 anos consecutivos sem distribuir lucros, essa ação passa a ter direito a
voto na assembleia.
• No máximo 50% das acões de uma empresa podem ser dessa categoria.
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Ações

Lote padrão: 100 ações . Exemplo: 10 lotes de PETR4 = 10 * 100 = 1000 ações
Lote fracionário: quando negocia uma quantidade que não segue o multiplo de 100,  podendo ser 
menor que 100 ou maior que 100. Exemplo: 90 ações de PETR4F

Grupamento (Inplit): reduzir a quantidade de ações aumentando o valor de cada
ação (objetivo: menor risco);
Desdobramento (Split): aumentar a quantidade de ações reduzindo o valor da
ação (objetivo: maior liquidez).

Liquidações no mercado de ações ocorrem em D+2. Isso quer dizer que, se eu comprar ações hoje, 
elas só serao integradas na minha carteira (liquidação fisica) em 2 dias úteis. O vendedor receberá o 
dinheiro em 2 dias úteis (liquidação financeira).
As formas de negociação são: 
Day Trade - compra e venda no mesmo dia
Swing Trade - compra e venda no curto prazo
Buy and Hold - compra e venda no longo prazowww.f inancegate.com.br Slide
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Ações – Direitos dos acionistas

-Ganho de capital: investidor vende ações por um preço superior ao da compra.

-Subscrição: direito de aquisições de ações por aumento de capital, com preço e prazos
determinados.
-Garante a possibilidade de o acionista manter a mesma participacao no capital total. Vantagens:
-compra das ações é feita antes da precificação de mercado pela demanda, o que pode ter um
valor melhor e
-vender a direito de subscrição para outro investidor;

- Tag Along: direito do acionista ordinário de vender suas ações em função da
troca de controle da companhia por, no minimo, 80% do valor pago pelo novo controlador.
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Ações – Direitos dos acionistas

-Dividendos: distribuição de parte do lucro aos seus acionistas.
-Isento de Imposto de Renda.
-O Estatuto da empresa pode prever o percentual do lucro que será distribuido aos acionistas. Se
essa informação for omissa no estatuto, o percentual minimo a ser distribuido é de 25%.;

-Juros sobre o Capital Próprio: quando a empresa retém parte do lucro para reinvestimento,
devera pagar juros aos acionistas por esse valor.
-Outra forma de distribuir lucro aos acionistas das empresas.
-A diferença é que esse pagamento é tratado como despesa no resultado da empresa, enquanto o
dividendo não.

- Bonificações: correspondem a distribuição de novas ações ou dinheiro para os atuais acionistas,
sem custo para estes acionistas.

www.f inancegate.com.br

Slide

327



As ações Preferenciais (PN) adquirem direito a voto quando:

a)A companhia distribui dividendos
b)A companhia aumenta o seu capital
c)A companhia fica sem distribuir dividendos  por três (03) anos seguidos
d)A companhia deixa de ter ações negociadas  no mercado

Resposta: C
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Do ponto de vista do investidor, as ações são investimento

(a) de prazo determinado e renda fixa.
(b) de prazo indeterminado e renda fixa.
(c) de prazo determinado e renda variável.
(d) de prazo indeterminado e renda variável.
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É uma das características das ações Preferenciais (PN):

a)Dar maior proteção ao acionista minoritário
b)Ter sempre uma cotação inferior com relação às ações ON
c)Ter direito a participação nas decisões da  companhia
d)Ter preferência no recebimento dos dividendos
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Uma ação ordinária tem como principal característica:

(a) o direito a voto nas assembleias gerais da companhia.
(b) o valor reduzido perante as demais classes de ações.
(c) a prioridade no recebimento dos lucros da companhia.
(d) a maior liquidez no mercado secundário.
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Bônus de subscrição é título emitido por:

(a)sociedade anônima, que confere a seu titular o direito de comprar ações da  
companhia.
(b) sociedade anônima, que confere a seu titular o direito de vender ações
para acompanhia.
(c)companhia limitada, que confere a seu titular o direito de comprar ações da  
companhia.
(d) companhia limitada, que confere a seu titular o direito de vender ações
para acompanhia.

Resposta A
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Sobre a bonificação, é correto afirmar que:

(a) não pode ser realizada em dinheiro.
(b) as ações bonificadas são distribuídas gratuitamente aos acionistas.
(c) consiste no pagamento de dividendos aos acionistas.
(d) consiste no pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas.
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Ganho de Capital é quando:

a)Um investidor recebe dividendos no seu investimento
b)Um investidor recebe juros sobre capital  próprio no seu investimento
c)Um investidor vende uma ação por um valor superior ao que comprou
d)Um investidor vende uma ação por um valor inferior ao que comprou

Resposta: C 
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Em geral, dividendos são:

(a)parte do lucro da empresa distribuídos aos acionistas, antes do imposto de renda.
(b) parte do lucro da empresa distribuídos aos acionistas, depois do imposto
de renda.
(c)a totalidade do lucro da empresa distribuídos aos acionistas, antes do  imposto 
derenda.
(d)a totalidade do lucro da empresa distribuídos aos acionistas, depois do  imposto 
derenda.

Resposta B
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Em uma subscrição particular de ações:

(a)novas ações são emitidas e vendidas preferencialmente aos acionistas  atuais.
(b)novas ações são distribuídas aos acionistas atuais, mas sem aumento de  capital
social.
(c) o capital social é integralizado com bens.
(d) o capital social aumenta em decorrência da incorporação de reservas.

Resposta A
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Uma S.A com ações na bolsa, é uma empresa:

a) Fechada
b)Financeira
c) Limitada
d) Listada

Resposta: D
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Principais ativos emitidos por uma S.A

a)Títulos de Curto Prazo e Debêntures
b)Títulos de Longo Prazo e Debêntures
c)Ações, Commercial Paper e Debêntures
d)Títulos de Curto Prazo e Ações

Resposta: C 
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- Conjunto de mecanismos de incentivo e controle que visa assegurar as tomadas de decisão 
alinhadas com os objetivos de longo prazo das organizações.

- Sistema de regras, práticas e processos por meio do qual uma companhia é
gerida e controlada, levando-se em consideração os interesses dos vários stakeholders

(partes interessadas: acionistas, gestores, clientes, fornecedores, credores, governo e a

comunidade em geral)

-As empresas listadas na B3 recebem selos pelo seu nível de governanca. 

- Esse nivel é estabelecido a partir dos princípios da governança corporativa: transparência, 
prestação de contas regular e agendada, responsabilidade corporativa (ESG)....

Governança Corporativa
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- Bovespa Mais,  Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1

- Seguem rígidas regras de governança corporativa, que vão  além das obrigações impostas pela Lei 

das S.A.

- Vantagens: 

1. atrai investidores; 

2. assegura direitos e garantias aos acionistas, 

3. divulgação mais completa de informações para  acionistas, gestores e participantes do 

mercado

Governança Corporativa - Segmentos de listagem da B3
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Com relação aos segmentos de listagem da  B3, analise as afirmações abaixo:

I. O nível 2 exige free float de 25% (sem carência) e permite a existência de ações PN
II.O Novo Mercado exige free float de 25% e  não permite a existência de ações PN
III.O Bovespa Mais exige free float de 25% e  permite a existência de ações PN

Está (ão) correto (s):

a)I e II
b)I e III
c)II e III
d)I, II e III

Resposta: A
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Nos segmentos especiais de listagem da Bovespa, a manutenção em

circulação de uma parcela mínima (free float) de 25% é exigência inicial:

(a)do Nível 1,Nível 2 e Novo Mercado.

(b)do Bovespa Mais e do Novo Mercado.

(c)do Bovespa Mais e do Bovespa Mais Nível 2.

(d)de todos os segmentos.

Resposta: A www.f inancegate.com.br Slide

343



Segmento de listagem de Governança Corporativa que exige emissão de somente ações
ordinárias:

a)Nível 2
b)Novo Mercado
c)Nível 1
d)Tradicional
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São segmentos de listagem exclusiva para o mercado de balcão organizado:

a)Nível 2 e Novo Mercado
b)Nível 1 e Nível 2
c)Nível 1 e Bovespa Mais
d)Bovespa Mais e Bovespa Mais 2
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Segmento de listagem que conta com 100% de Tag Along para ações Ordinárias e
Preferenciais:

a)Nível 2
b)Novo Mercado
c)Nível 1
d)Tradicional
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Principais Índices da Bolsa

Índice Ibovespa (IBOV):

´- É o resultado da média ponderada de uma carteira teórica de ações (mais de 60) com maior
Liquidez (volume negociado) de mercado.

-usado como parâmetro/referência/benchmark de performance para a maioria dos títulos em 
renda variável.

-Índice é medido por pontos. 
IBOV 100 mil pontos significa que é necessário R$ 100 mil reais para montar uma carteira 
exatamente como a carteira teórica do Ibovespa.

-o que é realmente importante é a variação: 
IBOV sair de 100.000 pontos para 60.000 pontos significa 40% de desvalorização
IBOV sair de 60.000 pontos para 100.000 pontos significa 66,7% de valorização. 
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Principais Índices da Bolsa

Índice Ibovespa (IBOV):

São elegíveis para compor o índice: 
- apenas as ações negociadas regularmente (devem estar presentes em, ao menos, 95% dos pregões 
do último ano)
-volume financeiro das ações deve ser de, no mínimo, 0,1% do volume negociado no período.
- carteira final inclui apenas ações que representam, de forma cumulativa, 85% das negociações 
efetuadas no período.

-Alguns exemplos de ações com maior participação no Índice Ibovespa:
ITUB4: ação preferencial do Itaú Unibanco;
VALE3: ação ordinária da Vale;
BBDC4: ação preferencial do Bradesco;
PETR4: ação preferencial do Petrobras;
B3SA3: ação ordinária da B3;
ITSA4: ação preferencial do Itaú Investimentos;
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Principais Índices da Bolsa ou Bursáteis

- Índice Brasil 100 (IBrX 100): apresenta uma carteira teórica dos 100 ativos com
maior volume de negociação na B3;

- Índice Brasil 50 (IBrX 50): apresenta uma carteira teórica das 50 ações com maior
volume de negociação na B3;

-Índice Brasil Amplo (IBrA): indicador do desempenho médio das cotações de todos os ativos 
negociados no mercado a vista (lote-padrão) da B3 que atendam a critérios mínimos de liquidez 
e presença em pregão, de forma a oferecer uma visão ampla do mercado acionário.

-Realizado um rebalanceamento (inclusão e exclusão de ações, mudança nos pesos) 
quadrimestral na lista. 
-Vigência de 4 meses, para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a 
dezembro.
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Índices de Governança

⯀ Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC): indicador
do desempenho médio das cotações dos ativos de empresas listadas no Novo
Mercado (IGC-NM) ou nos Níveis 1 ou 2 da B3;

⯀ Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG): indicador do desempenho
médio das cotações dos ativos de emissão de empresas que oferecem as melhores
condições aos acionistas minoritários, no caso de alienação do controle;
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Índices de Setoriais

▪Índice de Commodities Brasil (ICB): é a referencia ou benchmark, para que fundos
de investimento, tesourarias, administradores de carteira e outros investidores
possam avaliar o desempenho de seus negócios com commodities 

⯀ Índice de Consumo (ICON): indicador do desempenho médio das cotações
dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores de consumo
cíclico, consumo não cíclico e saude;
⯀ Índice de Energia Elétrica (IEE): é o indicador do desempenho médio das cotações
dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do setor de energia elétrica;

⯀ Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX): é o indicador do desempenho
médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão 
organizado da B3;.
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Índices de Sustentabilidade 

▪Índice Carbono Eficiente (ICO2): composto pelas ações das companhias participantes
do índice IBrX-50 que aceitaram participar dessa iniciativa, adotando práticas transparentes 
com relação às suas emissões de gases efeito estufa. 

⯀ Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE): é uma ferramenta para análise comparativa 
da performance das empresas listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, 
baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justica social e governança 
corporativa. Importante para prova!!! 
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As oscilações nos índices de ações da B3:

(a)ocorrem por conta da expectativa de valorização ou desvalorização futura  
de uma carteira de ações.
(b) são consequência da valorização ou desvalorização de uma carteira teórica
de ações ao longo do tempo.
(c) indicam o desempenho do mercado quanto a seu volume financeiro.
(d)oferecem um indicador de desempenho do mercado de ações em termos  
de número de negócios.

Resposta B
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Aspectos Tributários

Ações
⯀ IR: 15% sobre o lucro (deduzindo as despesas por negociação). Day Trade: IR: 20%;
⯀ Investidor PF que vende, dentro de um mesmo mês, até o valor de R$ 20.000,00,
estará isento de IR; Não vale para day trade
⯀ O recolhimento de IR feito pelo próprio investidor via DARF;
⯀ Imposto apurado dentro do mês em que houve a negociação e deve ser recolhido
até o ultimo dia útil do mês subsequente;
⯀ A corretora que intermediou a operação recolhe um percentual na fonte de 0,005% (1% para 
day trade) sobre o valor total da alienação, a titulo de antecipação de IR ( conhecido no 
mercado como “dedo duro”, pois tem a função de informar a Receita Federal sobre a 
movimentação)
⯀ ISENTO de IOF.

Dividendos: isentos de Imposto de Renda

Juros sobre Capital Próprio: 15%, na fonte
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Debêntures e Notas promissórias 

- Aplica-se a alíquota prevista conforme a data de aquisição do papel

- IOF regressivo para resgates nos primeiros 30 dias, incidente sobre o  

rendimento doinvestimento

- Responsável pelo recolhimento: IR recolhido na fonte pela pessoa que  pagar os

rendimentos (corretora, banco, DTVM etc)

Aspectos Tributários
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Responsável pelo recolhimento do Imposto de Renda no mercado de ações:

a)Próprio investidor
b)Bolsa de valores
c)Corretora de valores
d)Administrador

Resposta: A www.f inancegate.com.br Slide
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Responsável pelo recolhimento do I.R na  fonte nas operações com ações:

a)Próprio investidor
b)Bolsa de valores
c)Corretora de Valores
d)Administrador do fundo
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Quando um cliente faz uma operação com lucro, no mercado de ações, não day trade,
acima de R$ 20 mil, essa operação será tributada com qual alíquota de I.R:

a) 20%
b) 15%
c)Dependo do prazo
d)Isento

Resposta: B 
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Um determinado investidor fez uma aplicação em debêntures pelo prazo de 181 dias e
obteve lucro de R$ 421 mil. Com relação à tributação, analise os itens abaixo:

I. A Instituição Emissora irá reter o valor do  imposto devido
II.A alíquota do imposto de renda é de 15%
III.A base de cálculo para cobrança do I .R é o  rendimento da operação .

Está (ão) correto (s):

a)I e II
b)I e III
c)Apenas I
d)Apenas III

Resposta: B 
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Um determinado cliente pessoa física fez as seguintes movimentações com

ações.

Em relação ao Imposto de Renda:

a)Está isento pelo baixo valor do lucro
b)Deve recolher à alíquota de 20% até o último dia útil de Fevereiro
c)Deve recolher à alíquota de 15%  até o último dia útil de Fevereiro
d)Está isento pelo baixo valor de alienação

Resposta: C 
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Nas operações com ações do tipo Day Trade, qual é a alíquota do Imposto de Renda total
e na fonte, respectivamente:

a) 20% e 0,005%
b) 15% e 0,005%
c) 15% e 1%
d) 20% e 1%

Resposta: D 
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Seu cliente teve perdas em operações do tipo day trade com ações. Nesse caso, a
compensação desse prejuízo para calcular o imposto de renda pode ser feito?

a)Sim, desde que com operações somente realizadas com day trade
b)Sim, podendo ser compensada com operações day trade e também operações não day

trade
c)Não podem ser compensadas
d)Sim, podem ser compensadas com qual- quer ganho no mercado financeiro

Resposta: A
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Sobre o Juros Sobre Capital Próprio – JSCP,  assinale a alternativa correta:

a)São isentos de Imposto de Renda e se originam em lucros retidos
b)Se originam de lucros retidos e possuem I .R  conforme tabela regressiva do I .R
c)São os lucros da companhia sendo distribuídos e são isentos de I .R
d)Se originam de lucros retidos e possuem I .R  com alíquota única de 15%

Resposta: D 
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ADRs, BDRs e GDRs

Depositary Receipts: valor mobiliário negociável publicamente, emitido por um banco,
representando uma ação deumaempresaestrangeira.

American Depositary Receipts (ADRs): recibos lastreados em ações de empresas não-
americanas, negociados em bolsas dos EUA. Exemplo: Petrobras custodia algumas ações em 
um banco de investimento brasileiro que, por sua vez, levará recibos lastreados nessas ações a 
NYSE. 
Brazilian Depositary Receipts (BDRs): recibos lastreados em ações de empresas  não-
brasileiras, negociados em bolsas do Brasil. Exemplo: Apple, que tem suas ações negociadas 
na Nasdaq, custodia ações em um banco de investimento norte americano, que vai emitir um 
recibo lastreado nessa ação e negociar na bolsa de valores do Brasil.

Global Depositary Receipts (GDRs): recibos lastreados em ações de empresas estrangeiras e
negociados em múltiplos mercados globais
Dica 1: a primeira letra do recibo indica o mercado onde aquele papel esta sendo negociado.
Dica 2: os DR sao instrumentos de negociacao regulados pela autoridade local (CVM, SEC...)www.f inancegate.com.br Slide
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Níveis deADR

ADR não patrocinada: ADRs negociadas no mercado de balcão, utilizando ações já existentes, sem relação
contratual com a empresa emissora das ações

ADR Patrocinada: empresas patrocinam o lançamento dos ADR.
Tipos:
✓ADR Level I: ADRs negociadas no mercado de balcão, utilizando ações já existentes. Há necessidade de
registro na SEC e não há necessidade de adaptação da contabilidade aos padrões norte-americanos
(USGAAP).

✓ADR Level II: ADRs negociadas em bolsa (NYSE ou NASDAQ), utilizando ações já existentes. Há
necessidade de registro na SEC e adaptação aos USGAAP

✓ADR Level III: ADRs negociadas em bolsa (NYSE ou NASDAQ), utilizando novas ações (colocadas junto a
investidores nos EUA). Há necessidade de registro na SEC e adaptação aos USGAAP

✓ADR Nível 144A – autoriza negociação de valores mobiliários de empresas junto a investidores
institucionais. Os custos e restrições são menores, pois se entende que esses investidores são experientes
o bastante para fazerem suas próprias análises. Não há necessidade de registro na SEC e de adaptação aos
USGAAP. www.f inancegate.com.br Slide
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Tipo de ADR que não é necessário registro  na SEC:

a)Nível 1
b)Nível 2
c)Nível 3
d)Nível 144-A

Resposta: D
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Os American Depositary Receipts (ADRs) são

(a)instrumentos de captação que representam propriedade direta
de ações  estrangeiras nosEUA.
(b)instrumentos de captação que representam propriedade direta de

ações
americanas fora dos EUA.
(c)recibos de depósito de ações de empresas americanas que são
negociados  diretamente em bolsas não-americanas.
(d)recibos de depósito de ações de empresas não-americanas
que são  negociados diretamente em bolsas americanas.

Resposta: D
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Os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) são instrumentos que

(a)têm lastro em ações de empresas estrangeiras.

(b)têm lastro em ações de empresas nacionais.

(c)representam a propriedade de títulos ou valores mobiliários nacionais ou  

estrangeiros.

(d)representam a propriedade de títulos ou valores mobiliários nacionais.

Resposta A
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Sobre os BDR’s, assinale a alternativa correta:

a)É um recibo de ação brasileiro, lastreado em empresa do Brasil e negociado nos Estados Unidos
b)É uma ação brasileira de uma companhia que está fora do Brasil
c)É um título negociado no Brasil, cotado em dólares e lastreado em ação de uma empresa não

brasileira
d)É um título negociado no Brasil, cotado em reais e lastreado em ação de uma empresa não

brasileira

Resposta: D
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Banco de Títulos –BTC

▪ Serviço de empréstimo/aluguel de Ativos da Câmara

▪ O empréstimo de ações é uma operação em que investidores doadores emprestam aos
investidores tomadores por prazo determinado e, mediante a cobrança de uma taxa
livremente pactuada. 
▪ A Câmara atua como contraparte central nas operações de empréstimo

▪ Os investidores tomadores de ativos podem utilizar esses ativos emprestados para as
seguintes finalidades:

✓ vendê-los no mercado a vista (prevendo a queda e recomprando à frente)

✓ utilizá-los na liquidação de operações realizadas no mercado a vista

✓ utilizá-los como garantia para operações nos mercados de liquidação futura

✓ utilizá-los como cobertura no lançamento de opções de compra

✓ transferi-los para outra conta de custódia

✓ retirá-los do Serviço de Depositária da Câmara
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Banco de Títulos – BTC

Caracteristicas:

⯀ Doador: aquele que cede os direitos sobre o papel e, em troca disso, recebe rendimentos;
⯀ Tomador: aquele que paga juros para ter direito sobre o ativo;
⯀ BTC: banco de titulos administrados pelo B3. 
⯀ Prazo minimo: 1 dia;
⯀ Prazo máximo: não existe;
⯀ Custos: para o investidor doador não ha nenhum custo. Agora, para o investidor
tomador, existe o custo da taxa exigida pelo doador, a comissão da corretora e a
taxa de 0,25% ao ano da B3;
⯀ Tributos: doador paga IR conforme renda fixa sobre a taxa estabelecida. Já o tomador
paga tributos sobre lucro da operação, menos a taxa paga ao doador;
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Analise as afirmações abaixo sobre a operação com aluguel de ações:

I. O direito a voto fica com o tomador do aluguel
II. Quem paga o aluguel é o doador
III. Os proventos ficam com o tomador

Está (ão) correto (s) o que se afirma em:

a)I e III
b)I e II
c)II e III
d)Apenas I

Resposta: D www.f inancegate.com.br Slide
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Regulamento Operacional do Segmento Bovespa
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- ações, debêntures e demais TVMs de emissão de companhia aberta
- derivativos sobre os valores mobiliários admitidos à negociação
- notas promissórias registradas para distribuição pública
- quotas de fundos de investimento do tipo fechado
- Certificados de Depósito de Valores Mobiliários (BDRs) com lastro em valores  

mobiliários de emissão de companhias abertas com sede no exterior
- opções não padronizadas (Warrants) de compra e de venda sobre valores mobiliários
- quotas representativas de certificados de investimento audiovisual
- outros TVMs autorizados pela CVM e pelo Diretor Presidente da Bolsa

Ativos/produtos negociáveis
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Procedimento e prazos de liquidação das operações à vista

Horário-limite para Especificação de Operações de Renda Variável D+1 - 21h30

Horário-limite para Autorização da Entrega (ou Recebimento) de Ativos de Renda Variável D+1 –20h00

Horário-limite para Disponibilização do Saldo Líquido de Ativos de Renda Variável D+2 –09h00

Horário-limite para Entrega de Ativos de Renda Variável D+2 - 10h00

Horário-limite para Disponibilização do Saldo Líquido de Recursos Financeiros de Renda Variável D+2–11h00

Horário-limite para Disponibilização do Saldo Líquido de Recursos Financeiros Consolidado aos 
Agentes de Compensação

D+2 - 14h00

Horário-limite para Disponibilização do Saldo Líquido de Recursos Financeiros 
Consolidado de cada Agente de  Compensação aos Bancos Liquidantes

D+2 - 14h00

Horário-limite para Solicitação de Restrição na Entrega de Ativos D+2 - 14h45

Horário-limite para Confirmação do Liquidante D+2- 14h30

Horário-limite para Pagamento do Saldo Líquido de Recursos D+2- 15h00

Horário-limite para o Processamento dos créditos dos Ativos e do Pagamento aos credores líquidos D+2 - 15h25

Horário-limite para Cancelamento de Restrição na Entrega de Ativos D+2 - 18h30www.f inancegate.com.br Slide
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D+0: operações são especificadas pelos participantes

D+1: último dia para especificação de compras vinculadas (quando a parte  vendedora
compra ativos no mercado à vista para fins de cobertura)

D+2: último dia para cobertura da Operação a termo pela parte vendedora,  caso esta
não tenha realizado em D+0 uma compra vinculada

D+3: caso a parte vendedora a termo não tenha realizado em D+0 uma  compra 
vinculada e não tenha entregue em D+2 os ativos objeto da  operação a
termo, a Câmara exige a prestação de garantia

Liquidação: por decurso de prazo, antecipada ou antecipada por diferença

Procedimento e prazos de liquidação das operações a termo
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- D+0: participantes efetuam a especificação das operações por meio da Rede de
Serviços da Câmara e informam se o lançamento é coberto

- D+1:dia do pagamento e recebimento do prêmio das operações com  opções
realizadas em D+0

No exercício das opções são observadas as normas para liquidação de  operações no
mercado à vista

Procedimento e prazos de liquidação das operações com opções
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Operações podem ser liquidadas em D+0 ou D+1

✓ Horário-limite para a realização de operações D+0: 11:45h da data da operação

✓ Horário-limite para especificação de operações D+0: 11:45h da data da operação

✓ Horário-limite para a realização de operações D+1: 17:00h da data da operação

✓ Horário-limite para especificação de operações D+1: 20:0h da data da operação

✓ Horário-limite para disponibilização do saldo líquido de ativos: 13:00h da data de  

liquidação daoperação

✓ Horário-limite para pagamento do saldo líquido de recursos financeiros: 15:00h  

da data de liquidação da operação

Procedimento e prazos de liquidação das operações com renda fixa

www.f inancegate.com.br Slide

378



Uma operação de day trade tem

(a)liquidação física e financeira e antecipadas.

(b) liquidação física e financeira em prazos distintos.

(c) liquidação física e financeira em prazo normal.

(d) liquidação financeirasomente.

Resposta D
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As liquidações física e financeira de operações no mercado à vista de

ações ocorrem:

(a)ambas em D+1.

(b)ambas em D+2.

(c)em D+0 (física) e D+1 (financeira).

(d)em D+2 (física) e D+3 (financeira).

Resposta B
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- moeda corrente nacional

- títulos públicos

- ouro ativofinanceiro

- ações de companhias abertas admitidas à negociação em bolsas de valores

- títulos da dívida corporativa

- títulos negociados nos mercados internacionais

- cartas de fiança bancária

- cartas de fiança ou cartas de crédito emitidas por instituições sediadas no  exterior

- seguro de crédito de companhias sediadas no país ou no exterior

- outros ativos ou instrumentos

Ativos aceitos como garantia
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- Inadimplência por parte dos clientes: agentes de compensação  devem formalizar

a ocorrência e solicitar a execução das garantias

- Se a execução da garantia de um investidor inadimplente for insuficiente para a 

cobertura de seus débitos, a Câmara pode determinar a execução das garantias

excedentes do mesmo investidor junto a outros agentes de compensação.

Inadimplência
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- Reavaliação diária das garantias necessárias para que as obrigações com  derivativos

e empréstimos possam ser liquidadas se houver inadimplência.

- Constituída de dois componentes:

1. Margem de prêmio: custo de liquidação do portfólio do investidor, sendo 
calculado da seguinte forma:

- opções: valor de fechamento dos prêmios

- mercado a termo: diferença entre a cotação de fechamento do ativo
subjacente no mercado à vista e a cotação a termo

- empréstimo de ativos: cotação de fechamento do ativo-subjacente no

mercado à vista.

2. Margem de risco: valor adicional necessário para a liquidação do portfólio caso  
ocorra variação adversa nos preços de mercado, utilizando-se 10 cenários como 
base. 

Margem de garantia requerida
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A operação por conta margem, oferecida  por uma corretora, pode ser definida como:

a)Uma compra com compromisso de venda  futura
b)Uma compra financiada pela corretora
c)Uma forma de diminuir o risco da carteira  de ações
d)Não é considerado uma forma de alavancagem

Resposta: B
www.f inancegate.com.br Slide

384



Mercado à vista: os negócios com ações serão realizados sem direito aos proventos a
partirdadataquefor indicadacomo “EX” proventos. A indicação "EX" deverápermanecerpor 8
pregões consecutivos.

Mercado a termo: proventos pertencem ao comprador a termo

Mercado de opções: opções protegidas tem ajuste no preço de exercício, em
função dos proventos. Opções desprotegidas, não tem ajuste no preço de
exercício, em função dos proventos

Mercado futuro:
- no caso de proventos em dividendos, proventos em dinheiro e direitos de subscrição:

geram ajuste no preço do ativo no mercado futuro de ações quando o ativo passar a
sernegociadocomo“EX”nomercadoàvista;

- no caso de proventos em ativos, as posições permanecerão na condição “COM” direitos e as
negociaçõesnomercadofuturoserãofeitasnacondição“COM”direitos

Procedimentos e impactos dos proventos (dividendos, JCP, 

bonificação...)
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Horários de negociação

-Cancelamento de Ofertas: período no qual é possível ao investidor cancelar a oferta de compra ou 
venda dele antes que a mesma entre no book da bolsa de valores.
- Leilão de abertura (pré abertura): leilão de negociação que acontece 15 minutos antes do
Mercado abrir, onde os players fazem suas ofertas de compra ou venda sobre
os ativos. Estas ofertas não significam que serão executadas, mas mostram a intenção
dos investidores, resultando nos gaps de alta ou de baixa. 
-Negociação: período em ocorre todas as negociações dos ativos na bolsa de valores;

-Call de fechamento: Seu principal objetivo é determinar o preço de ajuste dos contratos no 
término do pregão, ou seja, é ele que irá estabelecer como a ação fechou o dia. Participação fica 
restrita aos ativos que fazem parte de alguma das carteiras de índice da B3.

-After Market: negociações que ocorrem depois que a bolsa de valores fechou.
Nem toda ação pode ser negociada no after, somente empresas listadas no
Ibovespa e IBrX 100 que tenham sido negociadas no dia. Somente em mercado
a vista ou mercado fracionário. www.f inancegate.com.br
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Horários de negociação

Fonte: B3.

Importante saber para prova 
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No After Market, o período para negociação no Segmento Bovespa de

operação no mercado à vista é:

(a) 16:55h às 17:00h. (b)

17:25h às 17:30h. (c)

17:25h às 18:00h. (d)

17:30h às 18:00h.

Resposta D.
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O período para negociação no mercado de opções é

(a) 10:00h às 17:20h.

(b) 10:00hàs 16:55h.

(c) 09:45h às 17:20h.

(d) 09:45hàs 16:55h.

Resposta B
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Ordem a mercado: especifica somente a quantidade e as características  dos ativos ou 

direitos a serem comprados ou vendidos, devendo ser  executada a partir do

momento em que for recebida ao preço de mercado. Execução rápida

Ordem limitada: deve ser executada somente a preço igual ou melhor do  que o

especificado pelo cliente.

Ordem stop: especifica o preço do ativo a partir do qual a ordem  deverá serexecutada

Ordem casada: é aquela cuja execução está vinculada à execução de outra ordem do

cliente, podendo ser com ou sem limite de preço

Tipos de ordens

www.f inancegate.com.br Slide

390



Ordem de financiamento: constituída por uma ordem de compra ou de  venda de um

ativo e  outra concomitantemente de venda ou compra do mesmo ativo,  no mesmo

ou em outro mercado também administrado pela Bolsa.

Ordem administrada: especifica somente a quantidade e as características dos ativos ou

direitos a serem comprados ou vendidos, ficando a execução a critérioda corretora

Ordem discricionária: dada por administrador de carteira de títulos e valores

mobiliários ou por quem representa mais de um cliente. Após sua execução, o

ordenante indicará os nomes dos comitentes a serem especificados, a quantidade

de ativos ou direitos a ser atribuída a cada um deles e o respectivo preço

Ordem de Direto: registro simultâneo de duas ordens que se cruzam, que são

registradas pela mesma corretora

Tipos de ordens
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Sobre a oferta a mercado, assinale a alternativa correta:

a)É executada por preço igual ou melhor que  o especificado pelo cliente
b)É disparada a partir de um gatilho
c)É executada ao melhor limite do preço  oposto no mercado
d)É executada no preço de abertura

Resposta: C 
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Ordem discricionária é aquela que:

a)Estabelece um limite ao preço de negociação
b)Envolve obrigatoriamente uma operação de  compra e outra de venda
c)Não possui qualquer limitação quanto a  preço
d)É gerada por administradores de carteiraou  representantes de mais de um investidor

Resposta: D 

www.f inancegate.com.br Slide

393



No Segmento Bovespa, a ordem limitada deve ser executada:

(a)por administrador de carteira de títulos e valores mobiliários.

(b)somente mediante especificação da quantidade e características dos

ativos.

(c)somente a preço igual ou melhor do que o especificado pelo cliente.

(d)quando o mesmo cliente tiver outra ordem sendo executada.

Resposta: C
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Ordem casada é aquela que

a)Especifica somente ativo e quantidade e a  execução fica a critério da corretora
b)É executada no momento do envio da mesma
c)Realizada por um administrador de carteira  em nome de vários clientes
d)Está vinculada à execução de uma outra ordem

Resposta: D 
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No Segmento Bovespa, a ordem a mercado permite:

(a)a possibilidade de estorno da operação.

(b)execução rápida da compra ou venda do ativo.

(c)gestão por um administrador de carteira de valores mobiliários.

(d)segurança natransação.

Resposta: B.
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No segmento Bovespa, a ordem stop é aquela:

(a)que especifica o preço do ativo ou direito a partir do qual a ordem deverá ser  

executada.

(b)cuja execução está vinculada à execução de outra ordem do cliente.

(c)que deve ser executada somente a preço igual ou melhor do que o  

especificado pelocliente.

(d)que deve ser executada a partir do momento em que for recebida.

Resposta: A
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- Book entry = Sinônimo de registro escritural ou eletrônico ou 

digital ou sem certificado

- Processo de registro de propriedades dos ativos e de suas

movimentações, de forma escritural e eletrônica pelas clearings, 

onde nenhum certificado é dado aos investidores. 

- Exemplo de uso: book entry shares = ações escriturais ou eletrônicas

Book Entry
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Quando uma ação é emitida sem cautela,  significa que esse título é:

a)Nominativo
b)Escritural
c)Preferencial
d)Endossável

Resposta: B
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Em um tipo de sistema de liquidação “Book  Entry”:

a)Ocorre a transferência e liquidação dos ativos somente por meio de registro eletrônico
b)Ocorre a transferência e liquidação dos ativos por meio físico ou eletrônico
c)Ocorre a transferência e liquidação dos ativos somente por meio físico
d)É uma forma antiga de transferência e liquidação onde os dois participantes do negócio

precisam estar fisicamente no local

Resposta: A
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Com relação à custódia fungível, assinale a  alternativa correta:

a)É aquela onde os títulos recebidos serão exatamente os mesmos que foram deposi-tados
b)É aquela onde os títulos recebidos podem não ser exatamente os mesmos que foram depositados
c)Tipo de custódia que é utilizado somente nos Estados Unidos
d)É aquela onde os títulos recebidos serão de outra companhia emissora

Resposta: B
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Toda vez que uma quantidade ou valor oferecido de um ativo atingir seus limites esperados, a
negociação segue um procedimento necessário e destacado dentre todos os negócios já
realizados, respeitando regras determinadas pela CVM.

TiposdeLeilãoquandoatingiulimitedequantidade:
Leilão imediato: quando o lote de ações está entre 5 e 10 vezes a média, ou

representa de 0,50% a 0,99% das ações ordinárias

Leilão com anúncio prévio de 15 minutos: lote inferior a 10 vezes a média e

compreendendo entre 1% e 2,99% das ações preferenciais
Leilão com anúncio prévio de 1 hora: lote superior a 10 vezes a média ou entre 1% e

2,99% das ações ordinárias, ou entre 3% a 4,99% das ações preferenciais
Leilão com anúncio prévio de 1dia útil: lotes que representem de 3% a 6% das

ações ordinárias, ou de 5% a 20% das ações preferenciais
Leilão com anúncio prévio de 2 dias úteis: lotes superiores a 6% das ações

ordinárias ou a 20% das ações preferenciais

Leilões
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TiposdeLeilãoquandoatingiulimitedevalor

Leilão imediato: operações cujo preço apresente oscilação entre 10% e 20%
sobre o último negócio realizado com ações, recibos e direitos

Leilão com anúncio prévio de 15 minutos: operações cujo preço apresente:
-oscilação igual ou superior a 20% sobre a última operação realizada (no caso

específico de ações, recibos e direitos com altíssima liquidez)

-oscilação superior a 5% sobre a última operação realizada no mesmo pregão

( se o ativo estiver sendo negociado pela primeira vez ou se não houve

operação anterior no mesmo pregão e nos 5 pregões anteriores)

Leilões
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Tipos de Leilão quanto a  interferência de  vendedores ou compradores

Apregoação por leilão comum: é facultada a interferência de  vendedores ou

compradores

Apregoação por leilão especial: somente permitida a interferência de compradores

Leilões
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A apregoação por leilão:

a)É realizadacom destaquedas demais, sendo obrigatóriomencionarativo, lote e preço
b)É aquelaonde é permitidaa interferência do vendedore compradora melhorpreço
c)É realizadacom destaquedas demais, sendo permitidaa interferência paramelhor preço do comprador
d)É aquelaque se demonstrao interesseem comprar ou venderum ativo, inserindoa ofertano sistema

Resposta: A
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A apregoação por leilão comum:

a)É realizada com destaque das demais, sendo obrigatório mencionar ativo, lote e preço
b)É realizada com destaque das demais, sendo permitida a interferência para melhor preço do

comprador
c)É aquela onde é permitida a interferência do vendedor e comprador a melhor preço
d)É aquela onde o operador se propõe a comprar e vender um mesmo ativo para diversos clientes

Resposta: C
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A apregoação por leilão especial é aquela em que:

(a)somente é permitida a interferência de operadores para compra a melhor  
preço.
(b)é facultada a interferência de operadores para compra ou venda a melhor
preço.
(c)ficam suspensas as negociações de ativos de operadores para venda a  
melhor preço.
(d)ficam suspensas as negociações de ativos de operadores para compra ou  
venda a melhor preço.

Resposta: A
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Histórico

- O primeiro fundo de investimento no país surgiu em 1957: o Fundo

Crescinco, que pertencia ao grupo Rockfeller.

- 1964: Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional e o

Banco Central são criados.

- 1967: o Decreto-Lei 157 deu origem aos Fundos 157 com objetivo de

capitalizar as empresas por meio de investimentos em ações ou

debêntures.

- 1970: o Brasil tinha apenas 11 fundos

- 1976: Criação da CVM.
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Histórico

- Para tentar frear a hiperinflação, o Plano Collor em 1990, que dentre outras medidas congelou os recursos dos fundos, contribuiu

para que o segmento de fundos de investimento perdesse força.

- 1997: para prevenir o conflito de interesses entre clientes, investidores e a própria instituição, normas brasileiras exigem o

chinese wall. Conjunto de barreiras físicas e informacionais que uma instituição financeira toma para a separar a gestão dos seus

próprios recursos da gestão de recursos de terceiros. Exemplo: fusão coordenada por banco de investimentos com informações

materiais e não publicas que poderiam chegar inapropriadamente a área de gestão de ativos de terceiros, com potencial insider

trading.

- 2002: O Banco Central Transferiu para a CVM, que já geria os fundos de ações, a gestão também dos fundos de renda fixa em

2002. Em 2004 foi publicada a Instrução CVM 409, regulamentando fundos de investimento e consolidando as normas de fundos

de renda fixa e variável em um mesmo documento. Recentemente, em outubro de 2015, foi publicada a Instrução CVM 555 que

rege a indústria de Fundos de Investimento, em substituição a Instrução CVM 409.
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Histórico

- 2002: O Banco Central transferiu para a CVM, que já supervisionava os

fundos de ações, a supervisão também dos fundos de renda fixa.

- 2004: foi publicada a Instrução CVM 409, regulamentando fundos de
investimento e consolidando as normas de fundos de renda fixa e
variável em um mesmo documento. Trouxe a unificação das regras de
constituição, administração, funcionamento e divulgação de
informações dos fundos de investimento.

- 2015: publicada a Instrução CVM 555 que rege a indústria de Fundos

de Investimento, em substituição a Instrução CVM 409.
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Conceitos básicos sobre fundos de investimentos:

Fundo de investimento: é uma modalidade onde várias pessoas aplicam o seu
dinheiro conjuntamente, como um condomínio.

• Estas pessoas compram cotas deste fundo e tornam-se cotistas.

• Estas cotas são frações do Patrimônio Liquido do fundo, ou seja, frações de todos
os ativos investidos do fundo e do dinheiro em caixa.

Exemplo: 10 cotistas cada um investindo R$ 100 mil reais.

• Patrimônio Liquido = 10 x R$ 100 mil reais = R$ 1 milhão de reais.

• Suponha que dividamos em 10 cotas. Cada cotista terá uma cota de R$ 100 mil

• Espera-se que estes ativos valorizem com o tempo, assim, aumentando o valor da
cota e o valor do seu investimento.

• Logo, o valor da cota reflete a oscilação do valor dos ativos desse fundo no
mercado.

• Se entrar mais recursos, em razão de novos cotistas e novos investimentos, altera o
número de cotas, mas não o valor das cotas.
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Em um determinado fundo aberto, no D+0 haviam 5.000 cotas. No D+1 haviam 
4.800 cotas. Isso ocorreu por qual motivo: 

a) Desvalorização dos ativos presentes na carteira do fundo

b) Valorização dos ativos presentes na carteira do fundo

c) Um número maior de resgates do que aportes 

d) Um número maior de aportes do que de resgates

Resposta: C
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Classificação dos fundos:

Fundo aberto: cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas conforme estabelecido
em seu regulamento. Gestor vende ativos em D+X dias para pagar o resgate das
cotas.

Fundo fechado: cotas somente são resgatadas ao término do prazo de duração do
fundo. Pode ter negociação em mercado secundário como FIIs.

Restritos: destinado a um grupo específico de investidores. Exemplo: Fundos para
investidores qualificados, Fundos para investidores profissionais, Fundos
previdenciários

Exclusivos: constituídos para receber aplicações exclusivamente de um único cotista, e
somente disponível para investidores profissionais
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Fundo fechado é aquele que: 

a) Permite resgate somente na data de liquidação do fundo

b) Permite resgate somente depois de um determinado 
período de carência

c) É exclusivo para Investidores Qualificados

d) Permite resgate somente com variações positivas

Resposta: A
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Classificação dos fundos:

Passivo:

Aqueles fundos que visam acompanhar o índice são chamados passivos, como o
BOVA11 que acompanha o índice IBOVESPA, pois tem a mesma proporção de ações
que este índice.

Ativo:

Aqueles fundos que visam ter uma rentabilidade maior que o índice de referência são
chamados ativos.

Por exemplo, um FIA apresentou rentabilidade 120% do Ibovespa.

Mas lembre que pode ser também 80% do IBOVESPA.

Você não tem garantia de rentabilidade e a rentabilidade passada do fundo não é
garantia de rentabilidade futura.
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É característica de um Fundo com Gestão Ativa: 

a) Ter estratégias de investimentos que visem replicar um 
determinado benchmark

b) Ter estratégias de investimentos que visem rentabilidade 
superior à de um determinado benchmark

c) Ter estratégias de investimentos mais defensivas

d) Ter estratégias de investimentos voltadas para Hedge da 
posição

Resposta: B
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Características dos fundos:

Estas informações estão em documentos do fundo como regulamento, prospecto e 
lâmina do fundo. 

Indicador de referência ou benchmark: geralmente CDI ou IBOVESPA

Liquidez ou prazo para resgate: Imagine que você gostaria de pedir o resgate das cotas, 
ou seja, transformar as cotas em dinheiro para você. 

Você pede resgate, a cotização, ou seja, a precificação destas cotas ocorrerá em D+30,
por exemplo, e dentro de mais 1,2 ou 3 dias o valor estará em sua conta. Estas
informações variam de fundo para fundo e estarão na lâmina do fundo.

Taxa de administração: para remunerar especialistas do fundo. 

Percentual anual do Patrimônio Líquido, calculado diariamente. 

Geralmente são de até 1% para fundos de renda fixa e em torno de 2%, podendo 
chegar até 3%, para fundos de ações e multimercado. 

Imagine um fundo com 2% a.a. de taxa de administração. Se você investir R$ 100 mil e 
após 1 ano o valor total dos ativos se mantiver constante, você ficará com R$ 98 mil. www.financegate.com.br 419



Características dos fundos:

Taxa de perfomance: prêmio para gestor pela boa perfomance se superar
determinado índice (CDI ou IBOVESPA), deduzidas todas as despesas, inclusive a
taxa de administração.

• geralmente é de 20% sobre o que passar desta perfomance.

• Fundos passivos não cobram taxa de perfomance, somente fundos ativos.

• 60 a70 % dos fundos de ações no Brasil perfomam abaixo do Ibovespa e não
recebem taxa de perfomance.

• Período mínimo: semestral

• Vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for
inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada (“linha d’água”)

Taxa de ingresso ou saída: cobradas na aquisição ou resgate das cotas (em alguns

fundos)

Rentabilidade histórica: Melhor não olhar os últimos 6 meses, mas sim 12, 24 ou 36
meses.

Rentabilidade passada do fundo não é garantia de rentabilidade futura.

www.financegate.com.br
420



São taxas que podem ser cobradas dos cotistas de um fundo de investimento, 
conforme a instrução CVM 555/14: 

a) Entrada, Saída e Carregamento

b) Entrada, Saída, Administração e Performance

c) Administração e Performance, somente

d) Entrada, Saída e Performance

Resposta: B
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A taxa de Administração em um Fundo de Investimento: 

a) É cobrada sempre que o fundo possui rentabilidade

superior a um determinado benchmark

b) É cobrada anualmente e incide sobre o Patrimônio

Líquido do fundo

c) É cobrada diariamente e incide sobre o Patrimônio

Líquido do fundo

d) É cobrada diariamente e incide sobre a rentabilidade

do fundo

Resposta: C
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A taxa de Administração de um fundo de investimento é cobrada: 

a) Sobre o valor total da aplicação de cada cotista, dependendo
do resultado auferido

b) Sobre o valor total da aplicação de cada cotista,
independente do resultado auferido

c) Com base no desempenho global da carteira, em relação a
um índice de mercado

d) Com base no desempenho mensal da carteira, em relação a
um índice de mercado

Resposta: B
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Sobre a taxa de administração em um fundo de investimento: 

a) É uma taxa cobrada sempre que o fundo possui rentabilidade 
acima de um determinado benchmarking

b) É devolvida ao cotista após um determinado período

c) É um dos fatores que afeta o valor da cota 

d) É cobrado sobre a rentabilidade

Resposta: C
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Metodologia uti l izada para a cobrança da Taxa de Performance: 

a) Linha D’agua

b) Chinese Wall

c) Day Trade

d) Taxa Over

Resposta: A
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Documentos dos fundos:

▪ Regulamento: contém regras de funcionamento e operacionalização, espécie 
do fundo, prazo de duração, política de investimento, taxas cobradas dos  
cotistas, público-alvo, fatores de risco etc

▪ Formulário de Informações Complementares: exposição dos fatores  e  
risco, informações sobre tributação, política de voto, administração de  
risco, relação dos prestadores de serviços do fundo etc

▪ Prospecto: resumo das principais informações do regulamento

▪ Lâmina de informações essenciais: página com principais características e  
indicadores do fundo; 

- deve ser atualizada mensalmente até o dia 10; 
- o  administrador pode formatar como desejar, desde que mantida a ordem  

das informações e o conteúdo conforme determinado pela CVM
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Cota dos fundos de investimento:

• Valor varia diariamente

• Veja que quando você verifica o valor da cota bruta, já descontou taxa de
administração.

• Se valor da cota líquida, descontou também imposto de renda.

• Frações ideais do patrimônio do fundo (valor da cota = PL / nº de cotas)

• Escriturais, nominativas e conferem iguais direitos/obrigações a cotistas

• Os cotistas respondem por eventual PL negativo do fundo, sem prejuízo da
responsabilidade do administrador e do gestor

• Em caso de iliquidez, administrador pode declarar o fechamento do fundo para
resgate e, após 5 dias consecutivos, deve convocar assembleia geral extraordinária
para deliberar sobre as possibilidades

• A distribuição das cotas deve ser realizada por instituições integrantes do sistema
de distribuição (distribuição de cotas de fundo aberto independe de registro na
CVM)

• Pagamento do resgate: até 5 dias úteis (multa diária de 0,5% sobre valor)
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Quando um fundo real iza a cotização em D+1 e a l iquidação em D+4, s ignif ica que: 

a) O valor da cota será conhecido no dia útil seguinte e o valor 
será creditado no quarto dia útil

b) O valor da cota será conhecido no dia útil anterior e o valor 
da cota será creditado no quarto dia útil

c) O valor da cota será conhecido no segundo dia útil e o valor 
da cota será creditado no quarto dia útil

d) O valor da cota será conhecido no segundo dia útil e o valor 
da cota será creditado no mesmo dia

Resposta: A
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Um fundo apresenta as seguintes característ icas:  
P. L  e m  D + 0  - R $  2 . 0 0 0 . 00 0
Va l or i zaçã o  d o s  At i vo s  e m D + 1  - R $  1 0 . 0 0 0
D e s pes a  c o m C o rretage m:  R $  3 0 0
D e s pes a  c o m A u d i tor i a :  R $  8 0 0
Ta xa  d e  A dmi ni st ra ção:  1 %  a . a
C o ta s  e mi t i da s :  2 0 0 . 0 00

Qual o valor da cota em D+1:

a) R$ 10,0440103

b) R$ 10,1920103

c) R$ 13,2511495

d) R$ 11,0756998

Solução: 

2.000.000 + 10.000 = 2.010.000 – 300 – 800 = 2.008.900 – 55,03* =  2.008.844,96 / 200.000 
cotas = 10,044

*1% a.a. de 2.008.900 = 20.089.000/365 dias = 55.0383 a. d. 

Resposta: A
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Um Fundo está alavancado em 150% do seu patr imônio. Em um determinado dia todos
os at ivos desse fundo t iveram desvalorização de 10%. Com isso, a  cota teve queda de:  

a) 10%

b) 25%

c) 20%

d) 15%

Solução:

Imagine que PL do fundo = 100 e tem-se 1 cota.

Alavancado em 150% do PL = adquiriu empréstimo de 150

Carteira do fundo antes da queda = 100 + 150 = 250

Queda de 10% = 25 

Valor da carteira após queda = 250 – 25 = 225 

PL do fundo após pagar empréstimo = 225 – 150 = 75

Ou seja, a cota saiu de 100 para 75, com queda de 25%

Resposta: B
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Sobre Fundo Alavancado, assinale a alternativa correta: 

a) Existe menores chances de ocorrer perdas

b) São fundos considerados mais defensivos

c) São indicados para investidores mais conservadores

d) Existe a possiblidade de ter perdas superiores ao Patrimônio 
Líquido do fundo

Resposta: D
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Compete à assembleia geral de cotistas deliberar sobre:

• Demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador

• Substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo

• Fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do fundo

• Aumento das taxas de administração, performance ou de custódia

• Alteração da política de investimento do fundo

• Emissão de novas cotas, no caso de fundo fechado

• Amortização e resgate compulsório, caso não esteja no regulamento

• Alteração no regulamento

Convocação de Assembléia Geral Extraordinária pode ser feita pelo

administrador, gestor, custodiante ou cotistas com , no mínimo, 5% do

total das cotas

A Assembléia Geral é instalada com a presença de qualquer número de cotistaswww.financegate.com.br 432



Prestadores de serviço de um fundo



Prestadores de serviço de um fundo

Para gerir este fundo, existem diversos especialistas:

• Administrador – responsável junto a CVM pela constituição do fundo, registro na

CVM e controle dos demais prestadores de serviços.

• Gestor – responsável pela escolha dos ativos e gestão da rentabilidade e risco do

fundo

• Custodiante – instituição (geralmente grande banco) que vai custodiar ou guardar

os ativos do fundo, fazer a liquidação financeira e física dos ativos

• Distribuidor – responsável pela venda das cotas do fundo a investidores. Pode ser

o próprio administrador ou terceiro contratado por ele.

• Auditor independente – empresa contrata para auditar anualmente as contas e

documentos desse fundo. Garante a transparência do fundo para o investidor.
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Responsável pelo registro do fundo na CVM: 

a) Custodiante

b) Administrador

c) Distribuidor

d) Gestor

Resposta: B
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Quem pode fazer a gestão dos ativos da carteira de um fundo de investimentos: 

a) Gestor

b) Custodiante

c) Auditor Externo

d) Cotista

Resposta: A
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Responsável pela escolha dos ativos que irão ser adquiridos para a carteira do 
fundo, de acordo com a Polít ica de Investimentos: 

a) Administrador

b) Custodiante

c) Distribuidor

d) Gestor

Resposta: D
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Vedações ao administrador e ao gestor, em nome do 
fundo: 

• receber depósito em conta corrente

• contrair ou efetuar empréstimos (exceto autorizado pela CVM)

• prestar fiança, aval ou aceite

• vender cotas a prestação

• prometer rendimento predeterminado aos cotistas

• realizar operações com ações fora do mercado organizado (exceto nos casos de

distribuições públicas, exercício de preferência, conversão de debêntures em

ações, exercício de bônus e mediante autorização da CVM)

• utilizar recursos do fundo para pagamento de seguro contra

perdas financeiras de cotistas

• praticar qualquer ato de liberalidade
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Obrigações do Administrador:

• Manter documentação do fundo em ordem

• Solicitar, se for o caso, a admissão das cotas de fundo fechado à negociação

em mercado organizado

• Pagar multa cominatória por cada dia de atraso no cumprimento de prazos

• Elaborar e divulgar informações aos cotistas e demonstrações contábeis

• Manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços do fundo

• Custear despesas com elaboração e distribuição do material de divulgação

• Manter serviço de atendimento ao cotista

• Observar o regulamento do fundo e cumprir as deliberações da assembleia

geral

• Fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo
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Informações relevantes fornecidas pelo administrador 
do fundo:

Diariamente : o valor da cota

Mensalmente: extrato de conta contendo: nome do fundo e seu CNPJ, nome,

endereço e CNPJ do administrador, nome do cotista, saldo e valor das cotas no

início e no final do período, movimentação ocorrida ao longo do mês,

rentabilidade do fundo no mês, data da emissão do extrato e telefone, correio

eletrônico e endereço para atendimento

Semestralmente: a demonstração de desempenho do fundo:

- para os 12 meses findos em 31/12, até último dia útil de fevereiro, e

- para os 12 meses findos em 30/06, até último dia útil de agosto

Anualmente, as demonstrações contábeis do fundo www.financegate.com.br 440



Regras para divulgação de informações sobre fundos:

• Abrangente, equitativa e simultânea para todos os cotistas, incluindo
regulamento, lâmina de informações essenciais, demonstração de desempenho e
formulário de informações complementares.

• Informações devem ser:

- Verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro

- Escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa

- Úteis à avaliação do investimento

• Informações não podem assegurar ou sugerir a existência de garantia de
resultados futuros ou de isenção de riscos

• Informações factuais devem vir acompanhadas da indicação de suas

fontes e ser diferenciadas de interpretações, opiniões, projeções e
estimativas
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Infrações graves cometidas pelos prestadores de 
serviços do fundo:

• Distribuição de cotas de fundo sem registro na CVM

• Distribuição de cotas de fundo por pessoa ou instituição não autorizada

• Exercício, pelo administrador, de atividade não

autorizada, ou contratação de terceiros não autorizados

ou habilitados

• Não observância à política de investimento do fundo

• Não cumprimento das deliberações tomadas em AG de cotistas

• Não divulgação de fato relevante

• Não observância das regras contábeis aplicáveis aos fundos

Administrador está sujeito a multa diária de R$ 500,00 em virtude do não
atendimento dos prazos para entrega de informações periódicas
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Controles internos necessários para a liquidez da  
carteira do fundo aberto 

Os controles internos realizados pelo administrador e gestor devem levar em

consideração:

• A liquidez dos diferentes ativos financeiros no fundo

• As obrigações do fundo, incluindo depósitos de margem e outras garantias

• Os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate

• Os valores de resgate esperados em condições ordinárias

• O grau de dispersão da propriedade de cotas
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O responsável legal pelo fundo é o:

(a) Gestor.

(b) Administrador.

(c) Custodiante.

(d) Auditor independente.

Resposta: B
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A taxa de administração de um fundo deve: 

(a) Remunerar o administrador e eventual gestor.

(b) Pagar as despesas do fundo.

(c) Pagar a antecipação do Imposto de Renda.

(d) Cobrir eventuais perdas de patrimônio do Fundo.

Resposta: A
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carteira



Classificação CVM dos fundos quanto à composição 
da carteira

Fundo de Renda Fixa

Fundo de Ações

Fundo Multimercado

Fundo Cambial
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Fundo de Renda Fixa:

- É o fundo que aloca a maior parte de seus ativos em ativos de renda fixa,

ou seja, aloca no mínimo 80% do seu PL.

Pode utilizar derivativos apenas para proteção da carteira (hedge)

Classificação segundo a CVM dos Fundos de Renda Fixa:

CURTO PRAZO: é o fundo em que o prazo médio da carteira é inferior a 60 dias

e nenhum ativo da carteira deve ter vencimento maior do que 375 dias.

Observação: A norma da Receita Federal diz que o fundo de curto prazo é

aquele cujo prazo médio é menor que 365 dias para fins de tributação.

DÍVIDA EXTERNA: aloca no mínimo 80% do PL do fundo em ativos de emissão

do governo federal negociados no exterior.
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Fundo de Renda Fixa:

Classificação segundo a CVM dos Fundos de Renda Fixa :

SIMPLES: possui no mínimo 95% do PL alocado em títulos públicos federais
com baixo risco de mercado, ou títulos cujo emissor tenha a mesma ou
melhor classificação de risco do que a do governo federal.

-Quando o investidor investe em um fundo pela primeira vez, ele precisa
preencher a Análise de Perfil do Investidor (API) e assinar o Termo de
Adesão. Neste caso, porém, ele não precisa destes dois documentos, em
função da maior simplicidade e do baixo risco desse fundo.

- Deve ser constituído na forma de condomínio aberto

- São vedados: a cobrança de taxa de performance, o investimento no exterior,  

a concentração em créditos privados e a transformação em fundo fechado

REFERENCIADO: aloca 95% do PL em ativos cujo benchmark do ativo seja o

mesmo a que o fundo faz referência, como por exemplo o fundo DI.

Deve ter ao menos 80% em títulos de dívida pública federal ou ativos de renda

fixa de baixo risco.
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Tipo de Fundo de Investimento com ativos l igados à variação da taxa de juros 
doméstica ou índice de inflação: 

a) Renda Fixa

b) Multimercado

c) Referenciado

d) Ações

Resposta: A
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Os ativos que um Fundo de Investimentos de Renda Fixa investe são considerados 
de propriedade do: 

a) Administrador

b) Cotista

c) Gestor

d) Custodiante

Resposta: B
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Um Fundo de investimento “Renda Fixa” está exposto a que t ipo de r isco, 
principalmente: 

a) Taxa de Juros, somente

b) Índice de inflação, somente

c) Taxa de Juros ou Índice de inflação, de forma

isolada

d) Taxa de Juros, índice de preços ou ambos

Resposta: D
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Tipo de Fundo de Investimento que dispensa o Termo de Adesão e também o API: 

a) Fundo de Renda Fixa

b) Fundo de Renda Fixa Simples

c) Fundo Cambial

d) Fundo Referenciado

Resposta: B
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Conforme a classif icação CVM, um fundo de Curto Prazo: 

a) Deve ter prazo médio da carteira de até 60 dias e prazo
máximo de cada ativo de até 375 dias

b) Deve ter prazo médio da carteira de até 365 dias e prazo
máximo de cada ativo de até 375 dias

c) Deve ter prazo médio da carteira de até 60 dias e prazo
máximo de cada ativo de até 365 dias

d) Deve ter prazo médio da carteira de até 365 dias e prazo
máximo de cada ativo de até 365 dias

Resposta: A
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Em um fundo de renda f ixa onde ocorre um alto volume de resgates, o gestor deve: 

a) Comprar títulos com alta rentabilidade para cobrir esses resgates

b) Comprar ativos no mercado financeiro de acordo com a política do fundo, respeitando

o limite de risco e rentabilidade

c) Vender ativos para honrar os resgates

d) Fechar o fundo para novos aportes

Resposta: C
www.financegate.com.br 455



Um fundo referenciado deve ter,  no mínimo, a seguinte porcentagem

em Títulos Públicos Federais ou ativos de baixo r isco de crédito: 

(a) 50%.

(b) 80%.

(c) 95%.

(d) 67%.

Resposta: B
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Sobre o l imite de concentração em fundos de investimentos, para ativos de um 
mesmo emissor presentes na carteira, esse l imite para emissores f inanceiros e não 
f inanceiros é de, respectivamente: 

a) 10% e 10%

b) 20% e 20%

c) 10% e 20%

d) 20% e 10%

Resposta: D
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Fundo de Ações:

• Ao menos 67% do PL deve ser composto por ações negociadas no mercado

organizado, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações ou

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) classificados como nível II ou III

• O fundo não está sujeito a limites de concentração por emissor, desde que

isso conste do regulamento e que o termo de adesão alerte sobre a

concentração em poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.

• Os recursos excedentes da carteira podem ser aplicados em quaisquer

outros ativos financeiros, observados os limites de concentração
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O percentual  mínimo que deve ser  apl icado em ações,  bônus ou  rec ibos  de  subscr ição e  

cert i f icados de  depósito  de  ações ,  cotas  de  Fundos de  Ações  e  cotas  de  fundos de  índice de  ações 

negociadas,  e  em BDR n ível  I I  e  I I I ,  para   que um fundo se ja  c lass i f icado como fundo de ações é :  

(a) 67%.

(b) 50%.

(c) 95%.

(d) 75%.

Resposta: A
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Um determinado fundo de investimento possui  a  sua composição de carteira conforme
abaixo:
I  - 75% em at ivos de Renda Variável  

I I  - 25% em at ivos de Renda Fixa 
I I I  - Até 40% em derivativos futuros da Bolsa de Valores 
Esse fundo: 

a) Deve ser indicado para um investidor que busca baixo risco

b) Deve ser indicado para um investidor que busca um fundo 
de renda fixa

c) Tem possibilidade de ter perdas superiores ao seu 
patrimônio líquido

d) É um fundo de Renda Fixa Simples

Resposta: C
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Fundo Cambial(FC)

• Ao menos 80% da carteira deve ser composta por ativos relacionados

diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao câmbio.

• Principal fator de risco é a variação dos preços de moeda estrangeira ou do

cupom cambial.

• O cupom cambial pode ser definido como a remuneração, em dólares, dos

reais investidos no Brasil. Ele é dado através da variação da taxa de juros local,

ou seja, através do CDI, menos a variação do câmbio no período.
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Um Fundo Cambial deve investir,  no mínimo, qual percentual do seu patrimônio em 
ativos l igados à variação de moeda estrangeira: 

a) 67%

b) 95%

c) 80%

d) 100%

Resposta: C
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Um determinado investidor que busque proteção contra a variação cambial, deveria 
investir em: 

a) CDB

b) CDI

c) Fundo Cambial

d) LCI

Resposta: C
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Os fundos classif icados como “Cambiais” devem ter como principal fator de r isco de 
sua carteira a variação: 

a) do cupom cambial e da variação da moeda americana

b) da taxa de juros medida pelo dólar ou do índice de preços 
internacional

c) de preços de moeda estrangeira ou da taxa de juros cambial

d) de preços de moeda estrangeira ou do cupom cambial

Resposta: D
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Fundo Multimercado (FM):

• No exterior, são chamados de hedge funds com maior liberdade de
investimentos.

• Devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores
de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em
especial

• A aquisição de cotas de fundos classificados como “Renda Fixa – Dívida
Externa” e de cotas de fundos de investimento sediados no exterior não está
sujeita à incidência dos limites de concentração por emissor

• O investimento em ações e outros instrumentos de renda variável não
está sujeito a limites de concentração por emissor, desde que isso conste
do regulamento e que o termo de adesão alerte sobre a concentração em
poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
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Com relação ao Fundo Multimercado, assinale a alternativa correta: 

a) Deve investir no mínimo 50% em crédito privado

b) Deve investir no mínimo 67% em ações 

c) Investe em vários fatores de risco, sem o compromisso de 
alocação mínima em nenhum desses mercados

d) Investe em vários fatores de risco, porém, com concentração 
mínima em renda fixa, para reduzir o risco

Resposta: C
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Fundos de Crédito Privado (CP):

- São Fundos de Renda Fixa, Cambiais, Multimercado e Fundos de

Investimento em cotas de fundos de investimento (FIC) com mais de 50% do

PL em ativos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou de emissores

públicos diferentes da União Federal como empresas estatais (BB, CAIXA) ou

sociedade de economia mista (Petrobras).

- Deve incluir à sua denominação o sufixo “Crédito Privado”

- Deve incluir os destaques necessários no termo de adesão e ciência de risco,

por ter um risco de crédito privado.
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Fundo de Investimento em Cota de Fundos (FIC):

• Deve manter, no mínimo, 95% do PL em cotas de fundos de investimento de

uma mesma classe, exceto os fundos de investimento em cotas classificados

como “multimercado”, que podem investir em cotas de fundos de classes

distintas

• Os 5% restantes do PL podem ser mantidos em depósitos à vista ou em

títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição

financeira, operações compromissadas, cotas de fundos de índice de renda

fixa ou cotas de fundos de Renda Fixa Curto Prazo, Referenciado (apenas DI ou

SELIC) ou Simples
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Os Fundos de Investimento em Cotas:

(a) Nunca podem comprar cotas de Fundos de Investimento 
de outras  instituições.

(b) São fundos exclusivos para investidores qualificados.

(c) Têm uma taxa de administração sempre superior à dos 
demais Fundos.

(d) Devem manter pelo menos 95% do seu PL investido em 
outros Fundos.

Resposta: D
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Sobre fundos, assinale a alternativa correta: 

a) Fundo de Renda Fixa não pode comprar ativos no exterior

b) Fundo fechado permite resgate a qualquer momento

c) Fundo exclusivo é aquele que investe em um determinado 
setor, como energia elétrica

d) Um fundo de ações pode comprar cotas de outros fundos

Resposta: D
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Tributação 
Instrução Normativa da Receita Federal nº 1585

• Fundos de Ações: IR de 15%  - cobrança na fonte, no resgate

• Fundos de Curto Prazo - prazo médio da carteira igual ou inferior a 365  dias:

aplicações até 180 dias: IR de 22,5%; 

aplicações acima de 180  dias: IR de 20%; 

• Fundos de Longo Prazo - prazo médio da carteira superior a 365 dias: 
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Tributação 
Instrução Normativa da Receita Federal nº 1585

• Recolhimento do IR no último dia útil de maio e novembro no sistema  

“come cotas” (reduz número de cotas do investidor). Na cobrança é usada 

a menor alíquota de cada fundo (20% CP e 15% LP)

• Não aplicável a fundos de ações, onde IR somente no resgate de 15%. 

• No resgate, é feito recolhimento da diferença devida, caso o prazo de  

permanência tenha sido menor que o considerado.

• IR incide sobre rendimento líquido de IOF

• IOF incide sobre o rendimento de períodos inferiores a 30 dias em fundos  de 

renda fixa, multimercado e cambiais. Fundo de ações não tem IOF. 

• Alíquota de IOF regressiva de 96% a 0 nos primeiros 30 dias,  dependendo do 

momento do resgate
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Um fundo de investimentos com menos de 67% em ações está sujeito
à incidência do Imposto de Renda:

(a) No último dia útil de cada mês ou no resgate, o que 
ocorrer primeiro.

(b) A cada 30 dias ou no resgate, o que ocorrer primeiro.

(c) Somente no resgate.

(d) No último dia útil de maio e novembro ou no 
resgate, o que ocorrer  primeiro.

Resposta: D
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O Come-Cotas é um sistema de antecipação do imposto devido, que ocorre 
semestralmente. Quando o mesmo ocorre, o cotista observa uma: 

a) Redução no seu número de cotas, sem alterar o valor da 
mesma

b) Redução no seu número de cotas, alterando o valor da 
mesma

c) Redução no valor da cota

d) Aumento no seu número de cotas, sem alterar o valor da 
mesma

Resposta: A
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Em janeiro de um determinado ano, Sr .  Luís fez um aporte de R$ 50 mi l  em um fundo de
Renda Fixa Longo Prazo com o valor de cota em R$ 10,00.  No últ imo dia út i l  de maio,  
segundo a Marcação a Mercado real izada pelo fundo essa cota estava no valor de R$ 
12,00, ocorrendo então a antecipação do Imposto de Renda. Nesse caso,  com quantas 
cotas f icará o Sr.  Luís:  

a) 5.000

b) 4.875

c) 5.625

d) 4.900

Solução

Número de cotas = 50.000 / 10 = 5.000 cotas

IR Renda Fixa LP = 15%x (12-10) = 0,30 x 5.000 cotas = 1.500 reais 

Come cotas = 1.500 / 12 = 125 cotas pagas em IR

Nº de cotas após IR = 5.000 – 125 = 4875

Resposta: B
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Um cotista de um Fundo de Renda Fixa aberto, irá pagar Imposto de Renda em um 
eventual resgate e também nos meses de: 

a) Maio e Novembro, com alíquotas de 20% (Longo Prazo) e 
15% (Curto Prazo)

b) Maio e Novembro, com alíquotas de 20% (Curto Prazo) e 
15% (Longo Prazo)

c) Janeiro e Junho

d) Janeiro e Dezembro

Resposta: B
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Para ser um Fundo de Curto Prazo, conforme a Receita Federal,  o mesmo deve ter: 

a) Prazo médio da carteira de até 60 dias

b) Prazo médio da carteira de até 365 dias

c) Prazo médio da carteira de até 375 dias

d) Prazo médio da carteira de até 180 dias

Resposta: B
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Alíquota do Come-Cotas para um Fundo Renda Fixa Curto Prazo: 

a) 15%

b) 17,5%

c) 22,5%

d) 20%

Resposta: D
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Responsável pelo recolhimento do Imposto de Renda nos Fundos de ações: 

a) Próprio Cotista através de DARF

b) Gestor do fundo

c) Administrador do fundo

d) Custodiante do fundo

Resposta: C
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Investidor Institucional

• São instituições que investem recursos de terceiros.

Exemplos: 

❑ Fundos de Pensão

❑ Seguradoras

❑ Bancos

❑ Fundos de Investimento

❑ Family Offices

• Geralmente possuem mandatos de investimento bem definidos (classes de ativos permitidas , concentração mínima e máxima, riscos 
envolvidos, etc..)

• Tem a obrigação legal de investir parte do seu patrimônio no mercado financeiro

• Já o investidor individual investe o seu próprio recurso.

• As instituições geralmente possuem milhões ou bilhões para investir enquanto a maioria dos investidores individuais trabalham com 
centenas ou milhares.

• Por isso, muitos ativos com menor liquidez não são considerados opções viáveis de investimento pelos investidores institucionais.
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Pessoa Jurídica que tem por obrigação legal investir parte do seu patrimônio no 
mercado f inanceiro: 

a) Banco Múltiplo

b) Banco Comercial

c) Investidor Institucional

d) Investidor Profissional

Resposta: C
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Seu cliente fez um aporte em um Fundo de Ações de um determinado banco. Ele o
questiona sobre a tributação desse fundo. Você explica que:

a) Não possui IOF e o I.R é cobrado somente no resgate à
alíquota única de 15%.

b) Não possui IOF e o I.R é cobrado somente no resgate à
alíquota única de 20%.

c) Não possui IOF e o I.R é cobrado de forma antecipada
semestralmente (come-cotas) e também no resgate, com
alíquota variando de 15% a 20%.

d) Possui IOF para resgates até 29 dias e o I.R é cobrado de
forma antecipada semestralmente (come-cotas) e também
no resgate, com alíquota única de 15%.

Resposta: A
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Seu cl iente faz um resgate antes de 30 dias em um Fundo Renda Fixa Longo Prazo. 
Nesse caso, sobre a tr ibutação: 

a) Incidirá I.R e depois IOF

b) Incidirá somente IOF

c) Incidirá IOF e depois I.R

d) Incidirá somente I.R

Resposta: C
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Com relação à cobrança de IOF nos fundos de investimentos, é correto af irmar: 

a) É uma alíquota regressiva que incide até o 29° dia de 
aplicação e é cobrado nos fundos de Renda Fixa e Ações

b) É uma alíquota regressiva que incide até o 30° dia de 
aplicação e é cobrado nos fundos de Renda Fixa e Ações

c) É uma alíquota regressiva que incide até o 30° dia de 
aplicação e é cobrado nos fundos de Renda Fixa

d) É uma alíquota regressiva que incide até o 29° dia de 
aplicação e é cobrado nos fundos de Renda Fixa

Resposta: D
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

9. Outros Fundos de Investimentos

❖ 2 questões

❖ Correspondem a 2,5% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



Fundo de Investimento em Índice de Mercado
ETFs (Exchange Traded Funds) 

• Desempenho da carteira do fundo busca refletir as variações de índice de
referência do mercado (reconhecido pela CVM) por prazo indeterminado,
investindo, no mínimo, 95% do seu patrimônio em ativos financeiros que
integrem o índice de referência.

• Recursos excedentes: títulos públicos, títulos de renda fixa emitidos por
instituições financeiras, cotas de fundos Curto Prazo, Renda Fixa e
Referenciado, operações compromissadas, derivativos (para hedge), ativos
líquidos, cotas de outros fundos de índice

• Exemplos: BOVA11 (IBOVESPA), BRAX11 (IBRX-100), MOBI11 (Índice
Imobiliário – MOBI) e outros

• Expressão “Fundo de Índice” deve estar presente no nome do fundo

• Fundo deve ser aberto (saída/entrada de cotistas a qualquer tempo)

• Cotas devem ser admitidas à negociação em bolsa de valores
ou entidade do mercado de balcão organizado (mercado
secundário)

• Além da taxa de administração (menor que 1%), podem ser
cobradas taxas de entrada e de saída, desde que previstas no
regulamento do fundo
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Fundo de Investimento em Índice de Mercado
ETFs (Exchange Traded Funds) 

- Taxa de performance NÃO pode ser cobrada pois são fundos com gestão
passiva.

- Permite diversificação ao investidor com baixa taxa de administração e sem
taxa de perfomance.

- Lote padrão: 10 cotas

Critérios para aprovação do índice de referência:

• Metodologia completa de cálculo disponibilizada de forma gratuita na
internet

• Regras predeterminadas e critérios objetivos

• Frequência de rebalanceamento deve permitir replicação

• Não estar sujeito a reajustes retroativos

• Não ser fornecido por parte relacionada ao administrador ou gestor

• Desempenho deve ser público e amplamente divulgado/acessível via
internet
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Um fundo de investimento em índice de mercado caracteriza -se por: 

a) Ser um fundo fechado.

b) Manter, no mínimo, 50% do seu PL em ativos financeiros

que integrem o índice de referência.

c) Manter, no mínimo, 80% do seu PL em ativos financeiros

que integrem o índice de referência.

d) Manter, no mínimo, 95% do seu PL em ativos financeiros

que integrem o índice de referência.

Resposta: D
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Com relação aos Exchange Traded Funds (ETF’s) ,  as negociações desses ativos na 
bolsa de valores se dá pelo seguinte lote padrão: 

a) No mínimo 100 cotas

b) 10 cotas

c) 100 cotas

d) No mínimo 10 cotas

Resposta: B
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Fundo de Investimentos Imobiliários (FII)

• Fundo que investe em empreendimentos imobiliários.

• Constituído sob a forma de condomínio fechado (não é permitido o resgate de
cotas, mas é possível a venda em mercado secundário de bolsa)

• Poderá ter prazo de duração indeterminado

• O fundo deverá distribuir a seus quotistas, no mínimo, 95% dos lucros
auferidos,

• IR: dividendos – ISENTO para PF (benefício fiscal) e 20% para PJ

• IR: ganho de capital – 20%

• Cotista do fundo:

- Não poderá exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos
integrantes do patrimônio do fundo; e

- Não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual,
relativa aos imóveis e empreendimentos do fundo, ou do
administrador

• Administração: exclusiva de bancos comerciais, de investimento ou
múltiplos com carteira de investimento ou crédito imobiliário, sociedades
corretoras, distribuidoras ou de crédito imobiliário, caixas econômicas e
companhias hipotecárias
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Ativos (ligados ao setor imobiliário) que o FII pode 
investir:  tijolo ou papéis

• Ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de
subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de VMs,
cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, e
quaisquer outros VMs, desde que de emissores registrados na CVM e com
atividades permitidas aos FII

• Ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as
atividades permitidas aos FII

• Cotas de fundos de investimento em participações (FIP)
que pratiquem, exclusivamente, atividades permitidas aos FII

• Cotas de fundos de investimento em ações setoriais e que invistam
exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário

• Cotas de outros FII

• CRIs e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que
tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos
FII, desde que tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou
cujo registro tenha sido dispensado

• Letras hipotecárias

• Letras de crédito imobiliário

• Letras imobiliárias garantidas
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O percentual mínimo do lucro auferido que os fundos imobil iários devem

distribuir aos seus cotistas é de:

(a) 80%.

(b) 95%.

(c) 90%.

(d) 50%.

Resposta: B
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Seu cl iente pessoa f ísica possui cotas de Fundo de Investimento Imobil iário e 
comercializa as cotas desse fundo com ganho. Nesse caso o I .R será de: 

a) 20%

b) 15%

c) Depende do prazo de permanência

d) Isento

Resposta: A
www.financegate.com.br 494



Seu cl iente pessoa f ísica possui cotas de um Fundo de Investimento Imobil iário. 
Com relação à distribuição dos resultados do fundo, qual I .R será cobrado: 

a) É isento

b) 20%

c) 15%

d) Depende do prazo

Resposta: A
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Uma Pessoa Jurídica tr ibutada pelo Lucro Real fez apl icação em Fundo Imobil iário e 
recebe dividendos 4 meses depois.  De quanto será o I .R: 

a) 22,50%

b) Isento

c) 20%

d) 15%

Resposta: C
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Os rendimentos auferidos pelos FIIs (Fundos de Investimentos Imobil iários),  cujas 
cotas sejam negociadas em bolsa de valores, sujeitam -se à incidência do IR na fonte 
à al íquota de: 

a) 20% para pessoa jurídica e isento para pessoa física.

b) 22,5% para pessoa jurídica e isento para pessoa física.

c) 25% para pessoa jurídica e para pessoa física.

d) 15% para pessoa jurídica e para pessoa física.

Resposta: A
www.financegate.com.br 497



Fundo de Investimentos em Participações (FIP)

• Fundo que investe em ativos de empresas (de capital aberto ou fechado)
necessariamente participando como controlador do processo decisório das
mesmas.

• FIP indica membros para o Conselho de Administração da empresa

• Deve investir no mínimo 90% de seu PL em:

- Ações

- Debêntures simples (até 33% do PL)

- Títulos conversíveis ou permutáveis em ações

- cotas de outros FIPs ou cotas de fundos de ações

- ativos no exterior equivalentes aos mencionados acima (até 20% do PL )

• Fundo fechado voltado apenas para investidores qualificados.

• IR de 15% cobrado no resgate das cotas
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Classificação dos FIPs

• Capital Semente: investimento em empresas com receita anual bruta de
até R$ 16 MM

• Empresas Emergentes: investimento em empresas com receita anual bruta
de até R$ 300 MM

• Infraestrutura (FIP-IE) e Produção Econômica Intensiva em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (FIP-PD&I): investimento nas áreas de
energia , transporte, água e saneamento básico, irrigação e outras áreas
tidas como prioritárias pelo Poder Executivo Federal

• Multiestratégia: são aqueles que não se classificam nas demais categorias
por admitir o investimento em diferentes tipos e portes de sociedades
investidas.
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Um Fundo de Investimentos em Participações - FIP de empresas emergentes, deve 
investir em: 

(a) No mínimo 80% em títulos do governo

b) Títulos de empresas emergentes e trata-se de um fundo 
aberto

c) No mínimo 67% em ações

d) Títulos que permitam influenciar nas decisões das empresas

Resposta: D
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Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC)

• Fundo que investe no mínimo 50% de seu PL em direitos creditórios, ou
seja, direitos e títulos representativos de crédito, originários de operações
realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de
hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, além de
warrants, contratos e títulos específicos.

• Estes direitos creditórios são ativos de renda fixa podendo ser cheques,
cartão de crédito, duplicatas, outros.
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Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC)

• Pode ser constituídos na forma de condomínio aberto ou fechado

• Destinado a investidores qualificados

• Cotas podem ser seniores ou subordinadas

• Cotas de FIDC devem ter classificação de risco dado por agência de rating

• Não existe valor mínimo de aplicação

• Saldo Excedente do PL: pode ser investido em títulos públicos federais,

títulos de emissão de estados e municípios, certificados e recibos de depósito

bancário, operações compromissadas e outros ativos de renda fixa

• Pode investir em derivativos para fins de hedge.
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Um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

(a)  Deve aplicar mais de 50% do seu PL em direitos 
creditórios.

b) Deve aplicar mais de 95% do seu PL em direitos creditórios.

c) É obrigatoriamente um condomínio aberto.

d) É obrigatoriamente um condomínio fechado.

Resposta: A
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Um Fundo de Investimento em Cotas de FIDC (FICFIDC) deve investir,  no mínimo:

a) 95% do seu patrimônio em cotas de FIDC

b) 80% do seu patrimônio em cotas de FIDC

c) 95% do seu patrimônio em direitos creditórios

d) 80% do seu patrimônio em direitos creditórios

Resposta: A
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

10. Securitização de Recebíveis

❖ 1 questão

❖ Correspondem a 1,25% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



Securitização de Recebíveis

▪ A expressão securitização foi adaptada do inglês "securitization", termo

coerente com a denominação de valores mobiliários em inglês: "securities“.

▪ Transmite a ideia de utilizar ou criar valores mobiliários ("securities“)

▪ Processo por meio do qual uma instituição intermediadora (companhia

securitizadora, SPE, Fundo de Investimentos) cria um instrumento

financeiro (certificado de recebíveis, cotas-parte, cotas de FIDC) utilizando

como lastro ativos que geram um fluxo de caixa a ser utilizado para

remunerar os investidores nos títulos emitidos.

▪ Exemplos de securitização:

- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)

- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI)

- Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)
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Exemplo de uma Operação de Securitização com cotas 
de FIDC

Fonte: http://www.revistas.usp.br/rco/article/view/55610
www.financegate.com.br 507



Exemplo de uma Operação com emissão de CRAs por 
Securitizadora

Fonte: https://www.ecoagro.agr.br/securitizacao/ www.financegate.com.br 508



CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e 
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) 

▪ Rentabilidade: Pré Fixada/ Pós Fixada/ Híbrida

▪ Apresentam isenção de IR para pessoas físicas

▪ Não apresentam garantia do FGC

▪ Emitidos por companhias securitizadoras: instituições NÃO financeiras

constituídas na forma de sociedades por ações.

▪ Devem ter classificação por agência de rating quando para investidores

não qualificados.

▪ No mercado secundário, são negociadas no mercado de balcão organizado.

www.financegate.com.br
509



Título lastreado em recebíveis imobil iários e com isenção de imposto de renda para 
pessoa f ísica:

a) CRA

b) CRI

c) CDB

d) Poupança

Resposta: B
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Em uma securitização de recebíveis, o f luxo f inanceiro dos direitos de

crédito é pago:

(a) Para a securitizadora.

(b) Diretamente para o investidor.

(c) Para o FGC.

(d) Para o devedor.

Resposta: A
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Na securitização de recebíveis, um certif icado de recebíveis pode ser

emitido por:

(a) Bancos, empresas e securitizadoras.

(b) Bancos e empresas.

(c) Bancos e securitizadoras.

(d) Securitizadoras apenas.

Resposta: D
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Instituição f inanceira responsável pela emissão de Certif icado de Recebíveis 
Imobil iários:

a) Banco Múltiplo

b) Securitizadora

c) Banco de Investimento

d) S.A não financeira

Resposta: B
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Para um investidor pessoa f ísica que busca vantagem f iscal e t ítulo lastreado em 
recebíveis,  você deveria indicar:

a) FIDC

b) CRI

c) Poupança

d) Fundo de Ações

Resposta: B
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Exemplo de uma Operação de Securitização com SPE
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Exemplo de uma Operação de Securitização com SPE
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Em uma operação de securitização de recebíveis, uma Sociedade de Propósito 
Específ ico (SPE):

a) capta recursos por meio da emissão de debêntures, com o
objetivo de adquirir direitos creditórios e outros ativos.

b) segrega o risco de crédito dos originadores de recebíveis o
que aumento o risco para os compradores de ativos emitidos
pela SPE.

c) vende recebíveis com o objetivo de captar recursos para a
compra de debêntures.

d) capta recurso, por meio da emissão de títulos de crédito,
visando adquirir direitos creditórios.

Resposta: A
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Em um processo de securitização, os créditos devem estar no balanço da:

a) Empresa originária dos créditos

b) Sociedade de Propósito Específico (SPE)

c) Pool de investidores

d) Devedores do título de crédito

Resposta: B
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Curso Preparatório
Exame de Certificação para AAI

11. Clubes de Investimento

❖ 2 questão

❖ Correspondem a 2,5% do total da prova

❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



Clube de Investimentos

▪ Condomínio aberto com no mínimo 3 e no máximo 50 pessoas físicas

(cotistas) para investir, no mínimo 67% de seu PL, em:

• - Ações

• - Bônus e recibos de subscrição

• - Debêntures conversíveis em ações, de emissão de companhias abertas

• - Cotas de fundos de índice de ações negociados em mercado organizado

• - Certificados de depósitos de ações

▪ Restante do PL pode ser investido em cotas de fundos de Curto Prazo,

Referenciado ou Renda Fixa, títulos públicos federais, títulos de instituição

financeira, compra de opções (de ações), BDRs níveis I, II e III e debêntures.

▪ Nenhum cotista pode t e r mais do que 4 0 % do tota l das cotas do

clube
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Administração, Gestão e Fiscalização dos Clubes de 
Investimento

▪ Clube deve se registrar em administradora de mercado organizado

(sociedade corretora, distribuidora, banco de investimento ou

banco múltiplo com carteira de investimento).

- Essa empresa zela pelo seu bom funcionamento, cuida da burocracia e do envio

das informações sobre o clube, como o seu desempenho, e, se for a escolha

dos cotistas, fará a gestão da carteira também.

▪ Gestão pode ser realizada por gestor profissional ou próprio cotista

- É vedada a gestão por AAI, mesmo que cotista

- É vedado ao cotista que seja gestor de um clube de investimentos:

1. Ter mais de um clube sob sua gestão

2. Receber qualquer espécie de remuneração ou benefício, direto ou indireto,

pelos serviços prestados ao clube

▪ A fiscalização é feita pela B3, juntamente com a CVM
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Similaridades entre um clube e um fundo de 
investimento

• Ambos são obrigados a terem, no mínimo, 67% do patrimônio investidos em 
ações e similares. 

• Tributações iguais: 

- Cotista é tributado à alíquota de 15% de IR no momento do resgate,  incidente 
sobre o rendimento obtido com a valorização das cotas

- Em caso de desenquadramento da carteira (mínimo de 67%), aplica-se  a tabela 
regressiva de IR de renda fixa: 22,5% para aplicações até 180  dias, 20% para 
aplicações entre 181 e 360 dias, 17,5% para aplicações  entre 361 e 720 dias e 
15% para aplicações acima de 720 dias

- Responsável pela retenção e recolhimento do IR: administrador
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Diferenças entre um clube e um fundo de 
investimento

• Clube tem no máximo 50 participantes, desde 2011. Um fundo de investimento 
tem participação ilimitada.

• No clube, há participação de todos na decisão de investimento, embora com 
orientação da administradora do fundo. No segundo, só a empresa 
administradora (gestor) toma decisões com independência.
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Um clube de investimento:

(a) Deve ter, no máximo, 150 participantes.

(b) Deve ter, no máximo, 3 participantes.

(c) Deve ter, no mínimo, 50 participantes.

(d) Deve ter, no mínimo, 3 participantes.

Resposta: D
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O percentual máximo de cotas que um mesmo cotista pode ter é

(a) 50%.

(b) 80%.

(c) 40%.

(d) 30%.

Resposta: C
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Percentual mínimo da carteira de um Clube que deve ser direcionado para a compra 
de ações:

a) 67%

b) 95%

c) 80%

d) 50%

Resposta: A
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O percentual máximo do seu patrimônio l íquido que um clube de investimento pode 

ter em títulos públicos federais é

(a) 67%.

(b) 50%.

(c) 40%.

(d) 33%.

Resposta: D
www.financegate.com.br 527



Podem ser administradores de um clube de investimento

(a) Corretoras, Distribuidoras e Bancos de Investimento.

(b)Bancos de Desenvolvimento, Bancos de 
Investimento, Corretoras e  Distribuidoras.

(c) Bancos Comerciais e Corretoras.

(d) Corretoras, Distribuidoras e Bancos Comerciais.

Resposta: A
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A qualidade de cotista caracteriza-se pela:

a) Pelo cadastramento do cotista no Clube

b) Inscrição do nome do titular no registro de cotistas do clube

c) Pelo envio da documentação do cotista para o clube

d) Pelo aporte financeiro no clube

Resposta: B
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As contas, informações periódicas de natureza contábil  e demonstrações 
f inanceiras do Clube devem obedecer à norma específ ica da (o):

a) CVM

b) Conselho Regional de Contabilidade

c) BACEN

d) CMN

Resposta: A
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O montante que exceder 67% do patr imônio l íquido do Clube de Invest imento pode ser
apl icado em outros valores mobil iários de emissão de companhias abertas, sendo vedado
o lançamento de:

a) cotas de Fundos de Investimento Referenciado

b) compra de opções

c) opções a descoberto

d) títulos de responsabilidade de instituição financeira

Resposta: C
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Em situação de atraso no pagamento do resgate das cotas de um Clube de 
Investimento, é devida multa por dia de atraso igual a:

a) 0,1% do valor da carteira, a ser paga pelo administrador do 
Clube.

b) 0,1% do valor da carteira, a ser paga por cada cotista.

c) 0,5% do valor de resgate, a ser paga por cada cotista.

d) 0,5% do valor de resgate, a ser paga pelo administrador do 
Clube.

Resposta: D
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❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



Juros

▪ É a remuneração do dinheiro no tempo.

▪ Na experiência prática, o conceito de juros, se encontra associado a

quantias monetárias, representando a remuneração ganha ao emprestar ou o

custo pago ao tomar emprestado, tendo transcorrido certo período que pode

ser de um dia, um mês, um ano etc.

▪ Unidades

0,5% ao dia = 14% a.d.

1% ao mês = 1% a.m.

12% ao ano = 12% a.a.
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Juros

• Exemplo: Um capital de R$ 1.000,00 aplicado a uma taxa de 8% a.a.

proporcionará, no final do 1º ano, o juro de:

• Notação: A taxa de juros pode ser expressa em porcentagem ( 8 %a.a.) ou fração 

decimal (0,08 a.a.)

8
8%.1000 .1000 80

100
= =
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Juros Simples

• Nessa hipótese os juros de cada período são calculados sempre em 
função do capital inicial empregado.

• Exemplo: Qual o montante acumulado em 3 meses a uma taxa de 20% 
a.m., no regime de capitalização de juros simples, a partir de um capital 
inicial de R$ 10.000,00?

Período Juros Montante 

0 0 10.000 

1 2.000 12.000 

2 2.000 14.000 

3 2.000 16.000 

........ ................ ............ 

n 2.000 10.000 + 2000.n 
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Juros Simples

Assim temos:                                       e

onde    M = P + J

Simbologia:   

P  =  Principal ou Valor Inicial

M  =  Montante ou Valor Final

J   =   Juros da aplicação obtidos durante a aplicação

n  =   número de períodos

i  =   Taxa de juros efetiva em cada período

No caso anterior,

P = 10.000,00 ,   i = 0,2 a.m. e  n  =  3   logo,

M = 10.000. (1 + 0,2.3)

M = 16.000,00

. .J P i n= .(1 . )M P i n= +
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Juros Compostos

• O  valor dos juros de cada período é obtido pela aplicação da taxa de 

juros sobre o saldo existente no início período.  

• O Mercado Financeiro segue a lei de juros compostos. 

• Segundo Albert Einstein, “os juros compostos são a força mais poderosa do 

universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e 

sistemática acumulação de riqueza”

• Exemplo: Qual o montante produzido em 3 meses a uma taxa de 20% 

a.m., no regime de juros compostos, a partir de um capital inicial de R$ 

10.000,00?
Período Juros Montante 

0 0 10.000 

1 2.000 12.000 

2 2.400 14.400 

3 2.880 17.280 

........ ................ ............ 

n j 10.000 ( 1+0,2)
n
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Juros Compostos

Neste caso,                                                       

M = 10.000,00 ,   i = 0,2 a.m. e  n  =  3   logo,

M =  10000. (1+0,2)3

M = 17.280,00

Observações: 

• A unidade de  medida de tempo  n  deve ser compatível com a 

unidade utilizada na taxa de juros ;

• A taxa de juros deve ser expressa em fração decimal e não em 

porcentagem.

.(1 )nM P i= +
(1 )n

M
P

i
=

+
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Taxa Real e Taxa Nominal

▪ Taxa Nominal: taxa efetivamente divulgada, aquela que o investidor 
espera receber em um investimento

▪ Taxa Real: taxa nominal após desconto da taxa de inflação do 
período
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Um determinado investimento obteve uma rentabil idade de 8% no ano de 2018. 
Para o mesmo período a inflação foi  de 3%. Qual foi  a taxa real  da aplicação:

a) 5%

b) 4,85%

c) 4,91%

d) 5,25%

Solução:

1 + taxa real = (1 + 0,08)/ (1 + 0,03)

1 + taxa real = 1,0485

taxa real = 0,0485 = 4,85%

Resposta: B
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Um t ítulo apresentou taxa de retorno real  de 5,79%, sendo que a taxa de juros ofertada 

no investimento foi  de 13,62% para o mesmo prazo da  operação. Nesse caso,  a  inf lação 

implíc ita no período é de:

(a) 7,71%.

(b) 7,40%.

(c) 7,13%.

(d) 2,33%.

Solução:

A taxa real é igual à taxa nominal descontada a inflação.  Assim:

1,0579 = (1,1362)/(1+inflação) 

inflação = 7,40%

Resposta: B

www.financegate.com.br 542



Sabendo que a taxa de uma NTN -B é de 5,79% ao ano e que a taxa da LTN é de 13,62% a.a,
para o mesmo prazo da operação,  podemos dizer que a inf lação implíc ita projetada no 
mercado de t í tulos públ icos é de:

a) 7,40%

b) 7,50%

c) 7,27%

d) 7,13%

Solução:

NTN – B = Tesouro IPCA + = IPCA + 5,79%

LTN = Tesouro pré fixado = 13,62%

(1+inflação) x (1 + 0,0579) = 1 + 0,1362

Inflação = 0,0740 = 7,40%

Resposta: A
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Equivalência entre taxa de juros

Duas ou mais taxas são proporcionais quando, ao serem aplicadas sobre
um mesmo Principal durante um mesmo prazo, produzirem um mesmo
Montante M, no regime de Juros Compostos.

Exemplo 1: uma taxa de 1,0 % a.m. equivale a uma taxa de 12,68% a.a. pois:

1 + ia = ( 1+ im)12

e se im = 0,01 então 

ia = (1,01)12 - 1 = 0,1268

Exemplo 2: uma taxa efetiva de 20% a.a. é equivalente a 1,53% a.m., pois

360412 )1()1()1()1( dtma iPiPiPiPM +=+=+=+=

%53,10153,012,0111 1212 ==−+=−+= am ii
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Considerando que foi  feita uma aplicação em um CDB por 300 dias úteis e 
considerando que a taxa contratada foi  de 14,50% a.a.,  qual foi  a taxa efetiva 
mensal da aplicação:

a) 1,31%

b) 1,49%

c) 1,13%

d) 2,05%

Solução: 

Os 300 dias de aplicação não importam neste caso

(1 + 0,145 ) 1/12 = 1 + X

X = 1,13%

Resposta: C
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Taxa de desconto

• Desconto: abatimento sobre um título quando há resgate antes do prazo

• O conceito básico de taxa de desconto a juros simples é muito utilizado

em determinadas operações bancárias ou comerciais, tais como desconto

de notas promissórias e desconto de duplicatas.

• Dc = VF * id * n

• VP = VF * (1 – id * n) ou, simplesmente, VP = VF – Dc

• Dc = desconto comercial

• VP = valor atual/presente do título

• VF = valor nominal ou de face

• id = taxa de desconto

• n = prazo www.financegate.com.br 546



Um título de R$ 10.000,00 precisa ser descontado a uma taxa de 1,9%  ao mês e 
faltam 45 dias para o vencimento do t ítulo. Qual o valor do desconto comercial e 
do valor atual do t ítulo?

a) R$ 285,00 e R$ 9.715,00

b) R$ 400,00 e R$ 9.715,00

c) R$ 285,00 e R$ 10.715,00

d) R$ 285,00 e R$ 15.715,00

Dc = 10.000 x 0,019 x (45/30) = R$ 285,00

VP = 10.000 – 285 = R$ 9.715,00

Resposta: A
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Taxa Over

▪ Forma de se expressar uma taxa de juros anual em uma taxa de 
juros para 1 (um) dia útil, utilizando base exponencial e 
considerando um ano com 252 dias úteis

(1 + Taxa Over)252  = 1 + Taxa Anual 

1 + Taxa Over = (1+ Taxa Anual ) 1/252

Taxa Over = (1+ Taxa Anual ) 1/252 – 1 
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Atualmente, grande parte dos ativos de renda fixa é precificada com base na
expressão de taxa over anual. Nos dias de hoje, o conceito de taxa over é uma taxa
efetiva anual, na qual a equivalente diária é a taxa equivalente descapitalizada
segundo o regime:

a) composto, pelo número de dias úteis do ano (adotando-se
252 dias como o número de dias úteis do ano).

b) composto, pelo número de dias corridos do ano (adotando-
se 360 dias como o número de dias corridos do ano).

c) simples, pelo número de dias úteis do ano, (adotando-se 252
dias como o número de dias úteis do ano).

d) simples, pelo número de dias corridos do ano (adotando-se
360 dias como o número de dias corridos do ano).

Resposta: A
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Uma aplicação em CDB apresenta uma taxa de 14,5% ao ano. Uti l izando-se o 

conceito de taxa over, a rentabil idade efetiva do CDB com um  prazo de 22 dias 

úteis é:

(a) 1,19%.

(b) 1,22%.

(c) 1,07%.

(d) 1,36%.

Solução:

Taxa Over = (1+ Taxa Anual ) 1/252 – 1  

Rentabilidade com 22 dias úteis 

Taxa = (1+ 0,145 ) 22/252 – 1

Taxa  = 0,01189 = 1,189% 

Resposta: A
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Fluxo de Caixa

▪ Denominamos Fluxo de Caixa (de um individuo, de um investimento,
de um negócio,..etc.) a representação de entradas e saídas de
valores ao longo do tempo.

▪ Essa representação ao longo do tempo pode ser feita através do
seguinte diagrama:
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Determine o valor presente de um fluxo de 40 parcelas mensais com valor de R$
1.850 com taxa de juros 2,5% ao mês. As parcelas são pagas sempre ao final de
cada período.

a) R$ 47.601,14

b) R$ 48.620,25

c) R$ 45.970,67

d) R$ 46.440,13

Solução:

Usando a HP 12 C 

PMT (lembre de prestação) = 1850 

i = 2,5

n = 40

Ao apertar PV (present value) = - 46.440,13
Resposta: D
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Valor Presente Líquido (VPL)

• É a diferença entre o valor presente das entradas líquidas de caixa 

associadas ao projeto, devidamente descontadas à taxa mínima de 

atratividade (TMA), e o investimento inicial. 

         $200,00     $200,00           $150,00            $100,00

0 1 2 3 4

      -$500,00

TMA = 6% a.a.

200

(1+0,06)1

200

(1+0,06)2

150

(1+0,06)3

100

(1+0,06)4
+ + + - 500VLP = 

VLP = 188,7 + 178,0 + 125,9 + 79,2 - 500 = 71,8
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Valor Presente Líquido (VPL)

• Todos os projetos com VPL > 0 podem ser aceitos

Isso significa que a soma de todos os capitais do fluxo de caixa é maior que o 
valor investido. 

• Projetos com VPL = 0 são indiferentes 

• Projetos com VPL < 0 devem ser rejeitados.
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O valor presente líquido (VPL) de um fluxo de caixa é o resultado da diferença
entre o capital inicial do fluxo e o somatório dos valores presentes diferidos no
tempo a uma determinada taxa de juros. Se o fluxo de caixa representa um
projeto financeiro de investimento, desconsiderados os aspectos referentes ao
r isco, o valor presente l íquido positivo indica que:

a) não devemos investir, pois o resultado do projeto é indiferente para essa taxa de juros.

b) podemos investir, pois o resultado do projeto é lucrativo para essa taxa de juros.

c) podemos investir, pois o resultado do projeto é indiferente para essa taxa de juros.

d) não devemos investir, pois o resultado do projeto não é lucrativo para essa taxa de juros.

Resposta: B
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Taxa Interna de Retorno(TIR)

• É a taxa de desconto que torna o valor presente das entradas líquidas de caixa 

associadas ao projeto igual ao investimento inicial. 

• Em outras palavras, é a TMA que torna o VPL do projeto igual a zero. Ou seja:

Exemplo

      $4.500,00  $5.000,00         $2.000,00         $3.000,00

0 1 2 3 4

      -$10.000,00
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Taxa Interna de Retorno(TIR)

• No exemplo:

TMA VPL

0% 4500

10% 1.774,81

20% -173,61

Visualiza-se claramente que a TIR está entre 10% e 20%. 

• Usando-se a HP 12 C:

TIR (IRR – Internal Rate of Return) = 18,97%
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Um empréstimo de R$ 100 mil  será pago em 3 parcelas mensais de R$ 35.000. Qual 
foi  a taxa de juros dessa operação:

a) 2,48%

b) 3,25%

c) 4,09%

d) 3,79%

Solução: Usando a HP 12c

CF0 = 100.000

CF1 = -35.000

CF2 =  -35.000

CF3 = -35.000

Pressione IRR (TIR) = 2,479%

Resposta: A

-35.0000

100.000

-35.0000 -35.0000
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Luciano pegou emprestado com um amigo o valor de R$ 50.000. E pagará em 4 
parcelas da seguinte forma:

30 dias: R$ 20.000

60 dias: R$ 10.000

120 dias: R$ 30.000

Qual é a taxa de juros desse empréstimo:

a) 5,89% a.m

b) 3,75% a.m

c) 9,15% a.m

d) 7.26% a.m

Solução: Usando a HP 12c

CF0 = 50.000

CF1 = -20.000

CF2 = - 10.000

CF3 = 0

CF4 = - 30.000

Pressione IRR (TIR) = 7,26% Resposta: D

0

1 2 43

50.000

-20.000

-10.000

-30.000
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Um t ítulo é comprado por R$ 980 e o mesmo paga cupom semestral  no valor de R$ 30,00.
O prazo é de 2 anos e o valor de face de R$ 1000 é resgatado nesse prazo. Qual  a  taxa de 
juros dessa apl icação ao semestre:

a) 3,54%

b) 7,10%

c) 3,94%

d) 7,25%

Solução: Usando a HP 12c

CF0 = - 980

CF1 = 30

CF2 =  30

CF3 = 30

CF4 = 1.030

Pressione IRR (TIR) = 3,54%

Resposta: A

1 2 43

-980

30 30 30

1.030
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O IPVA de um determinado ano tem o valor total de R$ 2.200 e pode ser pago em 4
parcelas sem juros de R$ 550,00, sendo a primeira paga no ato. Ou, se for à vista, pode
ser pago com desconto de 4,5%. Nesse caso, qual a taxa de juro embutida na operação
parcelada?

a) 3,16% a.m

b) Zero

c) 4,25% a.m

d) 0,99% a.m

Solução

A vista = 0,955 x 2200 = 2101 

CF0 =  2101 - 550 =  1551

CF1 = - 550

CF2 = - 550

CF3 = - 550 

Apertanto IRR (TIR) = 3,16%

Resposta: A

-550 -550 -550 -550

2101
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Um determinado investidor irá realizar um investimento no valor de R$ 20 mil e
esse investimento irá gerar 4 retiradas mensais de R$ 10 mil cada uma. Se o mesmo
vai reinvestir essas retiradas a uma taxa de juros de 8%, qual a taxa de retorno
desse investimento:

a) 34,90%

b) 37,54%

c) 28,19%

d) 39,50%

Solução: Usando a HP 12c

CF0 = - 20.000

CF1 = 10.000

CF2 =  10.000

CF3 = 10.000

CF4 = 10.000

Pressione IRR (TIR) = 34,90%
Resposta: A

0

1 2 43

-20.000

10.000 10.000 10.000 10.000
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Valor de Recompra

• Valor na curva de um título – valor do título com base na rentabilidade pactuada no momento
da compra, independente das condições de mercado.

• Valor à mercado de um título – valor que depende da taxa de juros do momento no mercado.

• Caso o investidor escolha manter seu título até o vencimento, receberá a rentabilidade
pactuada no momento da compra, independente das condições de mercado. No vencimento:
valor à mercado = valor na curva

• Porém, no caso da venda antecipada de um título, há uma recompra deste título a valor de
mercado (e não no seu valor na curva). Por isso, pode haver prejuízo.
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Em um título de renda fixa, o valor presente é o seu PU, ou seja o preço desse t ítulo na
data de hoje. Nesse tipo de título, se ocorre um aumento da taxa de juros de mercado, é
de se esperar qual movimento do preço desse at ivo:

a) Não ocorrerá alteração

b) Terá redução no valor atual do título

c) Terá um aumento no valor atual do título

d) Não é possível afirmar

Solução: 

PU e taxa de juros do mercado são inversamente proporcionais

Por exemplo, para um título tesouro pré fixado. 

P U = 1000 / (1 + taxa) d.u/252

Resposta: B
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Curso Preparatório
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13. Mercado Financeiro

❖ 7 questões
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❖ Quantidade mínima exigida de acertos: 0 questões

Com Prof. DSc Juliano Melquiades Vianello



O que veremos neste capítulo:
Outros produtos não classificados como valores mobiliários

• Títulos de Renda Fixa
- Títulos Públicos Federais, Estaduais e Municipais
§ Tesouro IPCA (NTN – B Principal)
§ Tesouro Prefixado (LTN)
§ Tesouro Selic (LFT)

- Liquidação de Títulos Públicos

- Títulos Privados
§ CDB (Certificado de Depósito Bancário)
§ RDB (Recibo do Depósito Bancário)
§ LC (Letra de Câmbio)
§ CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro)
§ LCI (Letra de Crédito Imobiliário)
§ LH (Letra Hipotecária)
§ LF (Letra Financeira)

• Câmbio
- Liquidação de Câmbio
- Aspectos Tributários
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Títulos públicos



Títulos públicos 

- Quando Despesa > Receita (Impostos): déficit público

- Emissão de Títulos públicos é uma forma de captação de recursos para o

financiamento da dívida pública.

- Governo Federal : emite títulos públicos através do Tesouro Nacional.

Negociações pelo Tesouro Direto ou leilões.

- Governos Estaduais e Municipais: desde a Lei de Responsabilidade Fiscal de

2000, estão proibidos de emitirem novos títulos. Títulos já emitidos

passaram a ser de responsabilidade da União junto aos credores e estados

e munícipios pagam a dívida para a União mensalmente.
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Títulos públicos federais 

• Sem pagamento de cupons (juros periódicos): LTN, LFT, NTN-B Principal, NTN-H 
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Títulos públicos federais 

• Com pagamento de cupons (juros periódicos): NTN-B, NTN-C, NTN-D, NTN-F 
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Títulos públicos federais 
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Títulos públicos federais 
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Tesouro Direto 

- Venda somente para pessoas físicas

- Valor mínimo de compra: R$ 30,00

- Valor máximo de compra por mês: R$ 1.000.000,00

- Liquidez diária
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A remuneração de uma LFT é :  

(a) Variação da taxa de Câmbio.

(b) Variação do IPCA.

(c) Variação da taxa Selic-Over.

(d) Variação do IGP-M.

Resposta: C www.financegate.com.br 574



A remuneração de  uma NTN -D é:  

(a) Variação da taxa Selic-Over.

(b) Variação da taxa de câmbio.

(c) Variação do IGP-M.

(d) Variação do IPCA.
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A remuneração de  uma NTN -C é :  

(a) Variação do IGP-M.

(b) Variação da taxa de câmbio.

(c) Variação do IPCA.

(d) Variação da taxa selic-over.
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A remuneração de uma NTN -B é :  

(a) Variação da taxa Selic-Over.

(b) Variação do IGP-M.

(c) Variação da taxa de câmbio.

(d) Variação do IPCA.
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Um t í tulo públ ico federa l  que tem remuneração pré -f ixada é  a  

(a) LFT.

(b) LTN.

(c) NTN-B.

(d) NTN-C
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Sobre a  cobrança de  IR  em t í tulos  públ icos  federa is ,  é  correto af i rmar  que:  

(a) A alíquota é regressiva em relação ao tempo de 
aplicação, sendo que o  mínimo cobrado é de 15%.

(b) É cobrada uma alíquota fixa de 15%.

(c) É cobrada uma alíquota fixa de 22,5%.

(d) É cobrada uma alíquota de 20%.

Resposta: A

OBS.: Também tem cobrança de IOF com tabela regressiva. 
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A  e x p ec t a t i v a  d e  a l t e r aç õ es  n a  t a x a  d e  j u r o s  d o s  a g ent e s  f i n a nc e i r o s  t e m i n f l u ênc i a  d i r e t a  s o b r e  o s  p r e ç o s  d o s  
t í t u l os  d e  r e n da  f i x a  d o  T e s o ur o  ( L T N) .  O s  a g ent e s  e c o n ômi c os  e s t i mam,  a t r a v és  d o  m e r c ado  d e  d e r i v a t i v os ,  a  
t a x a  d e  j u r o s  e s p e r ad a  p a r a  o s  m e s es  f u t u r o s  e  a  p a r t i r  d e s t a s  p r o j eç õ es  o s  t í t u l os  t ê m o s  s e u s  p r e ç o s  
d e t er mi n ado s .  S u p o nha  q u e  u m  a g ent e  e f e t u ou  a  c o mp r a  d e  u ma  L T N ,  e m  u m  t e r mi na do  d i a ,  a  t a x a  d e  j u r o s  d e  
1 5 , 0 0 %  a . a . S u p onh a  a g o r a ,  u m a  e s t i ma t i v a  d e  e l e v a ç ã o  d a  t a x a  d e  j u r o s  e  2 0  d i a s  d e p o i s ,  a  t a x a  d e  j u r o s  
d e s t e  t í t u l o  a u ment e  p a r a  1 8 , 5 %  a . a . O  e f e i t o  d e s t a  a l t e r a çã o  n a  r e n t a b i l i d a de  d a  L T N ,  c a s o  o  a g e nt e  e f e t ue  a  
v e n da  d e s t e  t í t u l o  é :  

a) manutenção no valor da taxa de venda (18,50%).

b) diminuir a níveis menores que a sua taxa de compra 
(15,00%).

c) aumentar a níveis maiores que a sua taxa de venda (18,50%).

d) manutenção no valor da taxa de compra (15,00%).

Solução: 

Se taxa aumenta – valor LTN diminui. Se investidor vender 
antes do vencimento pelo valor menor de mercado, sua 
rentabilidade vai diminuir, em relação a rentabilidade que 
teria se levasse até o vencimento (15%)
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Título Públ ico do t ipo zero cupom e negociado com deságio sobre o valor de
face:

a) LTN

b) LFN

c) NTN-B

d) NTN-F
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Seu c l iente comprou um lote de LTN com vencimento para 2021. O r isco de l iquidez 
presente nessa apl icação está na possibi l idade de:  

a) Alteração do valor do título em face das mudanças da taxa 
de juros

b) Impossibilidade de vender o ativo antes de 2021 pelo seu 
preço justo, por falta de compradores no mercado

c) Não pagamento por parte do emissor do título do 
compromisso

d) Falta de cobertura do FGC para o título

Comentários:

a) refere-se ao risco de mercado

b) Refere-se ao risco de liquidez

c) Refere-se ao risco de crédito

d) Títulos públicos não tem garantia do FGC e sim do Tesouro 
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Seu c l iente deseja um investimento que conte com proteção contra a inf lação.  Você 
deveria indicar:

a) Letra Financeira do Tesouro – LFT

b) Letra de Crédito Imobiliário – LCI

c) Nota do Tesouro Nacional – Série B – NTN-B

d) Nota do Tesouro Nacional – Série F – NTN-F
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Você é gerente de um cl iente que deseja um produto de investimento com rentabi l idade 
real .  Você deveria indicar:

a) LFT

b) CDB Prefixado

c) NTN-B

d) LTN
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No mercado atualmente ex istem 2 t í tulos com as taxas para o mesmo prazo:

LTN: 9,25%

NTN-B: 6,75%

Qual a inflação projetada para o período:

a) 4,50%

b) 3,25%

c) 2,50%

d) 2,34%

Solução

Forma errada de resolver: 9, 25% = 6,75% + inflação 

Inflação = 9,25% - 6,75%        .: inflação = 2,5%  (resposta errada)

Forma correta de resolver: 1+inflação = (1 + 0,0925)/ (1 + 0,0675)

Inflação = 0,0234 = 2,34%
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Seu c l iente ao operar no Tesouro Direto deseja apl icar em um t í tulo que seja corrigido 
pela inf lação e que não tenha r isco de reinvestimento. Nesse caso, deverá escolher: 

a) Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B)

b) Tesouro Selic (LFT)

c) Tesouro Prefixado (LTN)

d) Tesouro IPCA + (NTN-B Principal)

Solução: 

Observe que NTN-B Principal não paga cupons e por isso, não 
tem risco de reinvestimento, ou seja, risco de você receber 
estes cupons e investi-los em condições de mercado mais 
desfavoráveis do que do momento da compra da NTN-B 
Principal. Uma NTN-B (alternativa errada) porém paga 
cupons e tem risco de reinvestimento. 
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Seu c l iente compra um Título Tesouro IPCA + Com Juros Semestrais  2045. Com
relação à tr ibutação do Imposto de Renda: 

a) Ocorrerá somente no vencimento do título.

b) Ocorrerá no pagamento dos juros semestrais e também no 
vencimento do título, conforme tabela regressiva

c) Ocorrerá no pagamento dos juros semestrais e também no 
vencimento do título, conforme tabela progressiva

d) Ocorrerá somente no pagamento dos juros semestrais
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Se um cl iente investir  em Letra Financeira do Tesouro – LFT,  terá sua rentabi l idade:

a) Creditada semestralmente atualizada pela Taxa Selic

b) Creditada semestralmente atualizada pela Taxa CDI

c) Creditada no vencimento do título, atualizada pela Taxa Selic

d) Creditada no vencimento do título, atualizada pela Taxa CDI
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Uma Letra Financeira do Tesouro – LFT tem a sua remuneração:

a) Pós fixada, atrelada à Taxa Selic Meta

b) Pós fixada, atrelada à Taxa Selic Over

c) Prefixada, atrelada à Taxa Selic Over

d) Atrelada à inflação
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Um determinado investidor acredita na elevação da taxa de juros para os próximos anos. 
Com isso, deveria investir  em:

a) LFT

b) LTN

c) NTN-B

d) Ações
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Seu c l iente deseja montar uma carteira somente com t í tulos públ icos e todos com 
rentabi l idade pós f ixadas.  Você deveria indicar qual  carteira:

a) 60% LFT e 40% LTN

b) 60% LFT e 40% CDB pós fixado

c) 60% LFT e 40% NTN-B

d) 100% LFT
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Uma LTN vence em 613 dias úteis e oferece taxa de rendimento de 8,91% a.a. Seu preço 

unitário hoje é:  

(a) R$ 795,15

(b) R$ 812,51

(c) R$ 832,32

(d) R$ 876,09

Solução:

Preço unitário (PU) da LTN = 1000 / (1+taxa de juros) dias úteis/252

Sabendo que: 

prazo = 613 dias úteis

taxa de juros = 8,91% = 0,0891

Preço unitário (PU) da LTN = 1000 / (1+0,0891) 613/252

Preço Unitário (PU) da LTN = 812,51 

Resposta: B
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Calcule  o  preço unitár io  de  uma LTN com 110 d ias  úteis  a té  o  seu resgate,  cons iderando
os  seguintes  prazos  e  vencimentos  (DU:  Taxa)  do DI -Futuro no momento da  operação,  ( 110;14,08) .
Considerando um prêmio de 12  pontos  base para  a  LTN,  o  resultado desse cá lculo é :  

a) 944,120861

b) 943,687686

c) 946,041910

d) 945,450560

Solução:

1 ponto base = 0,01%

12 pontos base = 0,12%

Taxa = 14,08% + 0,12% = 14,20%

PU = 1.000/(1+0,1420)110/252

PU = 943,6876
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Uma LTN vence em 613 d ias  úteis  e  seu preço unitár io  hoje  é  R$  812,51.  A  taxa  de  rendimento 

nominal  oferecida pelo t í tulo  é :

(a) 8,79% a.a.

(b) 8,91% a.a.

(c) 9,03% a.a.

(d) 9,16% a.a.

Solução:

Preço unitário (PU) da LTN = 1000 / (1+taxa de juros) dias úteis/252

Sabendo que: 

prazo = 613 dias úteis

Preço Unitário (PU) da LTN = 812,51

812,51 = 1000 / (1+taxa de juros)613/252

(1+taxa de juros)613/252 = 1000 / 812,51

(1+taxa de juros)2,432 = 1,2307

(1+taxa de juros) = (1,2307) 1/2,432

Taxa de juros = 0,0891 = 8,91% a.a. Resposta: B www.financegate.com.br 594



Com relação ao PU de uma LTN, assinale a alternativa correta:  

a) Possui o seu valor atualizado diariamente pela taxa de juros
do mercado

b) Possui o seu valor atualizado pelo índice de preços oficial do
país

c) É sempre R$ 1000 (mil reais) e a rentabilidade é calculada a
partir dessa referência

d) É calculado a partir do deságio do seu valor nominal no
vencimento
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Segundo o Decreto 3.859 de 2001, são característ icas de uma LTN: 

a) Valor nominal com múltiplo de R$ 1.000 (mil reais) e rendimento definido pelo deságio
sobre o valor nominal

b) Valor nominal com múltiplo de R$ 100 (cem reais) e rendimento definido pelo deságio
sobre o valor nominal

c) Valor nominal na data base de R$ 1.000 (mil reais) e rendimento ajustável de acordo
com a taxa média praticada no mercado

d) Valor nominal na data base de R$ 100 (cem reais) e rendimento ajustável de acordo
com a taxa média praticada no mercado
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Títulos privados



CDB (Certificado de Depósito Bancário) 

• Título de renda fixa que representa promessa de pagamento, em data futura,

do valor do depósito a prazo, acrescido da rentabilidade

• Pode ser emitido por bancos comerciais, de investimento ou múltiplos,

além de bancos de desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal

• Rentabilidade pode ser pré ou pós-fixada

• Pode ser resgatado antes do vencimento

• Pode ser negociado entre investidores

• Tributação: Tabela Regressiva de IOF e Tabela Regressiva do IR
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O CDB é um t í tulo que pode ser emit ido por: 

(a)Bancos comerciais e de investimento. 

(b)Apenas bancos comerciais. 

(c)Apenas bancos de investimento. 

(d)Distribuidoras e corretoras de títulos de valores mobiliários. 
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O Certif icado de Depósito Bancário – CDB é:

a) Título representativo de depósito a prazo emitido por 
empresas de qualquer setor

b) Título representativo de depósito a prazo emitido por 
bancos comerciais e de investimentos

c) Título representativo de depósito a prazo emitido somente 
por bancos comerciais

d) Título representativo de depósito a prazo emitido somente 
por banco de investimento
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Sobre o Cert i f icado de Depósito Bancário - CDB: 

a) Possui garantia limitada do Fundo Garantidor de Crédito -
FGC

b) Tem prazo máximo de 720 dias

c) Possui tributação diferenciada se for prefixado ou pós fixado

d) Possui isenção de I.R para aplicações até R$ 20 mil
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Com relação ao imposto de renda ( I .R)  em uma apl icação de Cert i f icado de Depósito 
Bancário - CDB: 

a) Ocorre nos últimos dias úteis de Maio e Novembro

b) Incide com a tabela regressiva do I.R sobre o valor total 
resgatado pelo cliente

c) Incide com a tabela regressiva do I.R sobre o valor total do 
rendimento do cliente

d) Incide com a tabela progressiva do I.R sobre o valor total do 
rendimento do cliente
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Um determinado c l iente fez  uma apl icação em um CDB pelo prazo de 200 dias.  Qual  será a 
tr ibutação no resgate:

a) IOF e IR (20%)

b) IOF e IR (22,50%)

c) Somente IR (22,50%)

d) Somente IR (20%)

Resposta: D www.financegate.com.br 603



Responsável  pelo recolhimento do Imposto de Renda que incide sobre as apl icações em 
Cert i f icado de Depósito Bancário – CDB:

a) Instituição que emitiu o certificado

b) Próprio investidor

c) Bolsa de Valores

d) Bacen

Resposta: A www.financegate.com.br 604



RDB (Recibo de Depósito Bancário)  

• Investimento de renda fixa que representa promessa de pagamento, em

data futura, do valor do depósito a prazo, acrescido da rentabilidade (como o

CDB)

• Não pode ser negociado nem resgatado antes do vencimento (salvo em

situações excepcionais)

• Pode ser emitido por bancos comerciais, de investimento ou múltiplos, além

de bancos de desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal, as sociedades de

crédito, financiamento e investimento (“financeiras”) e as cooperativas de crédito

(para seus associados)

• Tributação: Tabela Regressiva de IOF e Tabela Regressiva do IR

www.financegate.com.br 605



Letra de Câmbio (LC)

• Não tem relação com moeda estrangeira

• As letras de câmbio, são títulos de dívida, emitidos por financeiras.

• Assemelham-se a um CDB, com a diferença que este, é emitido por uma

instituição bancária.

• Assim como CDB, LC tem garantia do FGC

• Rentabilidade pré, pós-fixada ou híbrida

• Podem ser negociados pelos registradores

• Podem ser aceitantes de LCs os bancos múltiplos com carteira de

crédito, financiamento e investimento e as sociedades de crédito,

financiamento e investimento

• Tributação: Tabela Regressiva de IOF e Tabela Regressiva do IR
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As Letras  de  Câmbio são  instrumentos  de captação emit idos  por  soc iedades de  crédito,  
f inanciamento e  invest imento (F inanceiras) ,  com base numa t ransação comerc ia l .  Como 
caracter íst icas  de resgate,  as  Letras  de Câmbio,  que normalmente u l trapassam sessenta  d ias  de  
prazo:  

a) não possuem liquidez diária e o investidor só poderá 
resgatar o montante no vencimento.

b) possuem liquidez diária e o investidor pode resgatar o 
montante antes do vencimento.

c) possuem liquidez diária a partir de 15 dias, quando o 
investidor poderá resgatar o montante.

d) não possuem liquidez diária, mas o investidor poderá 
resgatar o montante antes do vencimento.
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Certificado de Depósito Interfinanceiro ou 
Interbancário (CDI) 

• Título que representa a transferência de recursos entre instituições financeiras, principalmente bancos,

para devolução em até 24 horas. Necessário para manter seus caixas positivos.

• Negociado exclusivamente entre estas instituições financeiras.

• Taxa DI (Depósito Interfinanceiro) = Taxa média ponderada diária das operações de CDI

• Determina o rendimento anual/diário de diversos tipos de investimento em renda fixa.

www.financegate.com.br 608



Letra de Crédito Imobiliário (LCI) 
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Letra de Crédito Imobiliário (LCI) 

• É um título de renda fixa lastreado por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de

coisa imóvel.

• Podem ser emitidas por: bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário, Caixa Econômica, Associação de

Poupança e Empréstimo, Sociedade de Crédito Imobiliário e Companhias Hipotecárias.

• A remuneração pode ser: pré-fixada, pós fixada ou híbrida

• Tributação de IR: Isento para PF

• Tem garantia real (imóvel alienado) e do FGC

• O prazo máximo de uma LCI não pode ser superior ao da carteira de imóveis financiados.

• Título que representa a transferência de recursos entre instituições financeiras, principalmente bancos, para

devolução em até 24 horas. Necessário para manter seus caixas positivos.

• Negociado exclusivamente entre estas instituições financeiras.

• Taxa DI (Depósito Interfinanceiro) = Taxa média ponderada diária das operações de CDI

• Determina o rendimento anual/diário de diversos tipos de investimento em renda fixa.www.financegate.com.br 610



A Letra  de Crédito Imobi l iár io ,  t í tulo  de renda f i xa,  l astreado por  créditos  imobi l iár ios  garantidos  
por  h ipoteca ou  a l ienação f iduciár ia  de coisa  imóvel ,  que confere aos  seus  tomadores
d i re i to  de crédito pelo va lor  nominal ,  juros  e ,  se  for  o  caso,  a tual ização monetár ia  nelas  
est ipulados.  Esse t í tulo  pode ser  emit ido por:  

a) Corretoras de Valores

b) Bancos Múltiplos que concedam crédito imobiliário

c) Qualquer banco múltiplo

d) Sociedades de arrendamento mercantil
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Investimentos imobi l iários com apl icação em t í tulos de renda f ixa emit idos por 
inst ituições f inanceiras autorizadas a operar com carteiras de créditos imobi l iários são 
apl icações em: 

a) certificados de recebíveis mobiliários.

b) letras de crédito imobiliário.

c) letras de Câmbio imobiliário.

d) letras do Tesouro Nacional.

Resposta: B www.financegate.com.br 612



Com relação à Letra de Crédito Imobi l iário – LCI,  ass inale a alternativa correta:

a) Podem ser emitidas por qualquer banco

b) São lastreadas em financiamento imobiliário

c) Não possuem garantia do FGC

d) São emitidas por empresas que realizam construções de 
imóveis
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Seu c l iente pessoa f ís ica deseja um produto com vantagem tr ibutária e garantido pelo 
FGC. Você deveria indicar:  

a) CDB

b) LCI

c) Ações

d) Debêntures Incentivadas
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Um investidor pessoa f ís ica fez  uma apl icação em LCI  e resgatou 80 dias depois com 
rentabi l idade acima de R$ 50 mi l .  Nesse caso:

a) Deverá pagar I.R com alíquota de 22,50%

b) Deverá pagar I.R com alíquota de 15%

c) Estará isento do I.R

d) Deverá pagar I.R com alíquota de 17,50%
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Letra Hipotecária(LH) 

• É um título de renda fixa lastreado por créditos imobiliários

garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel.

• Podem ser emitidas por: bancos múltiplos com carteira de

crédito imobiliário, Caixa Econômica, Associação de Poupança e

Empréstimo, Sociedade de Crédito Imobiliário e Companhias

Hipotecárias.

• A remuneração pode ser: pré-fixada, pós fixada ou híbrida

• Tributação de IR: Isento para PF

• Tem garantia real (imóvel alienado) e do FGC

• Prazo mínimo de 180 dias e prazo máximo não superior ao

dos créditos hipotecários que lhe servem de garantia.
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Em uma letra hipotecária,  o  prazo máximo da apl icação não pode exceder:   

(a)180 dias. 

(b)720 dias. 

(c)O prazo total dos empréstimos da carteira hipotecária da instituição financeira. 

(d)360 dias. 
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Com relação à Letra Hipotecária,  t í tulo de dív ida,  emit ido por inst i tuições f inanceiras 
autorizadas a conceder créditos hipotecários,  ass inale a alternativa correta: 

a) Conta com garantia integral do FGC

b) Pessoa Física possui isenção de Imposto de Renda

c) Não pode ser emitido pela CEF

d) É emitido lastreado em empréstimos pessoais
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Letra Financeira (LF) 

• É um título de renda fixa emitido por instituições  financeiras 
com a finalidade de captar recursos de longo prazo (prazo 
mínimo de 24 meses)

• Tributação de IR: 15% 

• Não tem garantia do FGC

• Não é possível resgate total ou parcial antes do prazo

• Podem ser emitida por: bancos múltiplos, comerciais, de 
investimento, de  desenvolvimento, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento,  caixas econômicas, 
companhias hipotecárias, sociedades de crédito  imobiliário e 
pelo BNDES.

• A remuneração pode ser: pré-fixada, pós fixada ou híbrida

• Aplicação mínima: R$ 150.000,00 (R$300.000,00 se contiver  
cláusula de subordinação)

www.financegate.com.br 619



A Letra Financeira é um t í tulo de emissão das inst ituições f inanceiras e tem como 
característ ica: 

a) Aproveitar o spread bancário entre o curto e o longo prazo

b) Ser de renda fixa e de longo prazo, com o objetivo de alongar o perfil de captação 
das IF’s, melhorando a relação entre ativo e passivo das instituições

c) Beneficiar o investidor com um menor imposto de renda

d) Atrair o capital externo com preferência pelo longo prazo
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Uma pessoa f ís ica que exi ja um t í tulo com rendimento l ivre de IR deve apl icar em:  

(a)CDB. 

(b)Letras Hipotecárias. 

(c)Letras Financeiras. 

(d)Letras de Câmbio. 
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O valor presente de um f luxo f inanceiro representa o preço de um at ivo de renda f ixa.  O 
preço de negociação do at ivo,  para um mesmo prazo é:  

a) reduzido quando ocorre uma queda na taxa de juros. Observa-se uma desvalorização no 
preço de mercado do título.

b) não se altera quando ocorre uma queda na taxa de juros. Observa-se um equilíbrio no 
preço de mercado do título.

c) elevado quando ocorre uma queda na taxa de juros. Observa-se uma valorização no preço 
de mercado do título.

d) não se altera quando ocorre uma alta na taxa de juros. Observa-se um equilibro no preço 
de mercado do título.
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Câmbio



Câmbio 

• Câmbio é a troca de um valor de determinada moeda para outro de moeda diferente.

• Obrigatório a identificação do cliente em toda operação de câmbio.

• Contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o comprador de moeda
estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se realiza a operação de
câmbio. Obrigatório apenas para operações de valor superior a US$ 10 mil.

• As operações de câmbio são formalizadas por meio de contrato de câmbio e seus dados devem ser registrados
no Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio (Sistema Câmbio).

• O mercado de câmbio é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil.

• Instituições autorizadas pelo BACEN a operar no mercado de câmbio: 

- bancos múltiplos, comerciais, de investimento, de desenvolvimento e de câmbio 

- caixas econômicas 

- agências de fomento 

- sociedades de crédito, financiamento e investimento 

- sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

- sociedades corretoras de câmbio 
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Câmbio pronto e câmbio futuro

• A liquidação de contrato de câmbio ocorre quando da entrega de ambas as moedas, 
nacional e estrangeira, objeto da contratação ou de títulos que as representem. 

• Os contratos de câmbio podem ser celebrados para liquidação pronta ou futura. 

• Câmbio pronto: é uma operação de compra ou venda de moeda estrangeira à vista,
por meio da contratação de câmbio para liquidação em até dois dias úteis. O Banco
Central é o órgão responsável por regulamentar essa operação.

• Câmbio futuro: liquidação em prazo superior a dois dias úteis, mas travando a taxa
no momento exato da contratação (eliminando o risco de oscilações do mercado).
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Liquidação de câmbio pronto

• A liquidação pronta é obrigatória nos seguintes casos: 

- Operações de câmbio simplificado de exportação ou de importação (liquidação no 
mesmo dia) 

- Compras ou vendas de moeda estrangeira em espécie ou em cheques de viagem 
(liquidação no mesmo dia) 

- Compra ou venda de ouro (liquidação em até 2 dias úteis, excluídos os dias não úteis 
nas praças das moedas envolvidas) 
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Tributação das operações de câmbio

• IOF: Alíquota máxima de 25% 

- Ingresso de recursos no País: alíquota zero 

- Operações de natureza interbancária: alíquota zero 

- Operações com cartão de crédito: 6,38% 

• Imposto de Renda: varia bastante dependendo da finalidade. 

Finalidade IR

Manutenção de Residentes ou Estudantes 0

Investimento no Exterior 0

Compra e venda de imóveis 0

Pagamento por serviço turístico 6,38%

Pagamento por licença para cópia e distribuição de 
software

17,64%
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O que veremos neste capítulo:

• Conceituação dos Derivativos

• Regulamento Operacional do Segmento B3

• Horários de Negociação

• Contratos Negociados e Posições em Aberto

• As Principais Especificações dos Contratos

• Ajuste Diário e Margem de Garantia

• Formação dos Preços Futuros

• Liquidação das Operações com Derivativos

• Derivativos Agropecuários

• Indicadores Agropecuários

• Operações Ex-Pit

• Repasse de Negócios

• Derivativos Financeiros

• Mercado Futuro de Taxa de Juros

• Mercado Futuro de Câmbio

• Mercado Futuro de Índices

• Aspectos Tributários
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Derivativos

• Contratos cujo preço é “derivado” do preço de outro ativo,

denominado ativo subjacente ou ativo-objeto.

• O ativo subjacente que pode ser:

- Físico: por exemplo ouro, café, petróleo, soja e outros

- Financeiro: por exemplo ações, taxas de juros, crédito e outros

• Tipos de contratos de derivativos:

- padronizados: registrados em mercado de bolsa ou balcão organizado

- customizados: realizado entre clientes e instituições financeiras
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Participantes do mercado de derivativos

• Hedger: busca hedge (proteção) para suas posições contra possíveis variações futuras no preço de

um determinado ativo ou passivo, por meio da fixação antecipada do preço de compra ou venda

de um bem ou ativo financeiro para neutralizar variações adversas de preço. Exemplo: produtor de

petróleo “hedgeando”/travando/fixando o preço futuro das vendas de petróleo.

• Especulador: assume o risco da variação de preços do bem ou ativo financeiro para

obter ganho, conforme sua visão de mercado.

• Arbitrador: busca obter ganhos ao realizar operações simultâneas de compra e venda de

ativos e se aproveitar de diferenciais de preços que estejam “desalinhados”, com pouco (ou

“nenhum”) risco. O arbitrador geralmente utiliza armazenamento.
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Contratos a termo

• Contrato em que as partes assumem o compromisso de compra e venda

futura de um ativo, especificando a quantidade, qualidade e a data de

entrega do ativo

• Comprador do contrato a termo: faz o pagamento e recebe o ativo-objeto

• Vendedor do contrato a termo: entrega o ativo-objeto e recebe o

pagamento

• Movimentação financeira: somente na liquidação. Não há movimentação 
financeira na celebração do contrato a termo

• Contratos podem ser customizados

• Não há ajuste diário com chamadas de margem de garantia

Desvantagens: 

- baixa liquidez, 

- menor transparência, 

- risco de crédito
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Contratos futuros

• Contratos altamente padronizados por meio dos quais as partes se comprometem a comprar

ou vender um ativo futuramente, a um preço determinado previamente e com liquidação em

data futura.

• Características: alta liquidez, negociação transparente em bolsa, facilidade para encerramento da

posição a qualquer momento (há ajuste diário do valor dos contratos), garantia de liquidação via

clearing central

Desvantagens:

- depósito de garantias

- ajustes diários com chamadas de margem de garantia

- custo mais elevado do que contratos a termo

www.financegate.com.br 633



Com relação ao Mercado a Termo, assinale a alternativa correta:

a) É um acordo de compra e venda de um certo ativo para ser entregue em uma data 
futura a um preço previamente estabelecido

b) É um acordo de compra e venda de um certo ativo que conta com garantias por parte 
da bolsa e possui contratos padronizados

c) É um tipo de contrato muito usado pelos agricultores do Brasil para proteção de preços

d) Conta com mecanismo de proteção para redução do risco de crédito chamado de 
Ajuste Diário
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Sobre os Mercados Futuros,  ass inale a alternativa correta:

a) Quando um investidor estiver comprado em futuros, porém de forma coberta com o 
ativo, não terá débitos de ajuste diário no caso de variação negativa

b) Trata-se de um mercado onde envolve basicamente um compromisso de compra ou 
venda de determinado ativo em data futura, que conta com contratos não 
padronizados

c) Tipo de mercado onde ocorre o pagamento de prêmio na abertura do contrato e 
que se tem expectativa de alta ou baixa de um determinado ativo, contando ainda 
com contratos padrões

d) É obrigatório o depósito de margem de garantia e também de recursos suficientes 
para honrar os ajustes diários
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Em relação às operações a futuro negociados na B3,  é correto af irmar que:

a) são contratos intercambiáveis que possibilitam o encerramento de posições 
antecipadamente.

b) são contratos intransferíveis cujas liquidações podem ser antecipadas por vontade do 
comprador.

c) os contratos futuros de dólar podem ser liquidados por diferença ou fisicamente.

d) os ajustes diários negativos podem ser cumpridos mediante fiança bancária de banco 
de primeira linha.
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Um gestor de um fundo de ações deseja ut i l izar o Mercado Futuro para fazer Hedge,  nesse 
caso:

a) Ele deveria comprar contratos futuros do Ibovespa, 
desconsiderando o beta médio da carteira

b) Ele deveria vender contratos futuros do Ibovespa, utilizando 
o beta médio da carteira de ações

c) O número de contratos vendidos não irá se alterar, a não ser 
que ocorra alteração na carteira de ações

d) Ele deveria comprar contratos futuros, considerando o beta 
médio da carteira de ações
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Uma diferença entre o mercado a termo e o mercado futuro é que:

a) No mercado a termo há ajuste diário

b) No mercado futuro existe ajuste diário

c) No mercado a termo os contratos são padronizados

d) No mercado futuro existe a opção de exercer o direito
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Sobre o  mercado a  termo e  o  mercado futuro,  uma das  pr inc ipais  d i ferenças  é  a :   

(a) não padronização dos contratos futuros.

(b) não padronização dos contratos das operações a termo.

(c) possibilidade de se realizar operação de hedge apenas com contratos futuros.

(d) possibilidade de se realizar operação de arbitragem apenas nas operações a termo.
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Swaps 

• Contratos derivativos, negociados em mercado de balcão entre duas

partes, que permitem a troca de fluxos de caixa referenciados em ativos ou

índices distintos, com base em um valor nominal (valor de principal)

• No mercado de balcão organizado da B3 são oferecidos swaps com os

seguintes ativos-objeto:

• Índices de Inflação: IGP-M, IPCA

• Índices de ações: Ibovespa, IBrX 50

• Taxas de juros: CDI, Pré, Selic, TJLP, TR

• Taxas de câmbio: USD, EUR, JPY
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Sobre os Swaps, ass inale a alternativa correta:

a) É um tipo de derivativo que possui contratos padronizados

b) São contratos entre duas partes visando uma troca de fluxo de caixa futuro, permitindo 
assim um hedge para 2 variáveis

c) Os valores recebidos nesse tipo de contrato são sempre superiores ao valor principal a 
que se refere o contrato

d) São contratos que contam com a garantia da B3
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Um determinado cliente leu em uma revista que a inflação nos próximos anos será muito alta. Porém, ele está posicionado 
em um investimento com taxa prefixada e o mesmo não pode ser desmontado agora. Você sugere então que ele faça uma 
operação de Swap, com o seguinte posicionamento:

a) Ativo em Taxa Pré e Passivo em IPCA

b) Ativo em IPCA e Passivo em Taxa Pré

c) Ativo em IPCA e Passivo em Taxa Pós

d) Ativo em Taxa Pós e Passivo em IPCA
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Um exportador vendeu ao exter ior, produtos por U$ 100 milhões, a serem recebidos no
prazo de 120 dias . O exportador teve diversos custos de produção que somam R$ 260 milhões
e que precisam ser f inanciados até o recebimento das exportações . Admit indo que a taxa de juro
no mercado interno esteja em 7% no per íodo e que o dólar à vista esteja em R$ 3,15. Considere
também que o mercado de swaps Dólar x Taxa Prefixada, esteja com a taxa de Variação do Dólar x 21% a.a e que
existam 84 dias úteis no período. Como o exportador deveria efetuar o hedge utilizando swap Dólar x Taxa Prefixada?

a) Dólar deveria constar na variável passiva do swap e o lucro obtido seria de R$ 58,16 milhões

b) Dólar deveria constar na variável ativa do swap e o lucro obtido seria de R$ 58,46 milhões

c) Dólar deveria constar na variável passiva do swap e o lucro obtido seria de R$ 57,46 milhões

d) Dólar deveria constar na variável ativa do swap e o lucro obtido seria de R$ 57,16 milhões

Solução:

Swap Parte passiva x Parte ativa – Entrega variação do dolar (parte passiva) e recebe taxa fixa de 21% a.a. (parte ativa) 

260 x 1,07 = 278,20

100 x 3,15 x (1,21) 84/252 = 335,66

Resultado do exportador = 335,66  - 278,20 = 57,46

Resposta: C www.financegate.com.br 643



Opções

• Derivativos que conferem aos seus detentores o direito (mas não a obrigação) de comprar ou

vender o ativo objeto em quantidade, preço e data pré-determinados.

• O comprador da opção (titular da opção) adquire este direito após o pagamento do preço

da opção (prêmio)

• O vendedor da opção (lançador da opção) tem, portanto, a obrigação de comprar ou vender o ativo-

objeto para o comprador nas condições pré-estabelecidas.

• Preço de exercício é o preço ao qual o ativo-objeto será comprado ou vendido pelo

titular/comprador da opção, caso este deseje exercer o seu direito.
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Tipos de opções

Quanto ao direito de comprar ou vender um ativo objeto:

• Opções de compra (call): conferem ao titular/comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar o ativo-objeto na

quantidade, preço e data determinados.

• Opções de venda (put): conferem ao titular/comprador o direito (mas não a obrigação) de vender o ativo-objeto na quantidade,

preço e data determinados.
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Tipos de opções

Quanto ao momento de exercício da opção:

• Europeias: só podem ser exercidas na data de vencimento da opção

• Americanas: podem ser exercidas a qualquer momento até a data de

vencimento da opção
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Opções in the money (dentro do dinheiro) 
Opções out of the money (fora do dinheiro) 

Opções at the money (no dinheiro) 
• Uma opção pode estar “dentro”, “fora” ou “no dinheiro”, dependendo da  relação entre o preço do 

ativo-objeto à vista (S) e o preço de exercício ou strike price (X)  da opção de compra ou de venda:

Opção de compra (call):

• Se S > X, a opção está “dentro do dinheiro” ou “dentro do preço” (“in the money”)

• Se S = X, a opção está “no dinheiro” ou “no preço” (“at the money”)

• Se S < X, a opção está “fora do dinheiro” ou “fora do preço” (“out of the money”)

Opção de venda (put):

• Se S > X, a opção está “fora do dinheiro” ou “fora do preço” (“out of the money”)

• Se S = X, a opção está “no dinheiro” ou “no preço” (“at the money”)

• Se S < X, a opção está “dentro do dinheiro” ou “dentro do preço” (“in the money”)
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Opções in the money (dentro do dinheiro) 
Opções out of the money (fora do dinheiro) 
Opções at the money (no dinheiro) 
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Um determinado investidor comprou uma ação no mercado à v ista e quer se proteger da 
queda desse at ivo. Para fazer hedge dessa posição, você deveria indicar:

a) Comprar uma call

b) Vender uma call

c) Comprar uma put

d) Vender uma put
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Seu cliente exporta máquinas para o exterior. Vende uma máquina por U$ 100 mil e receberá
esse valor em 40 dias. Para se proteger (hedge) da oscilação da moeda estrangeira, qual alternativa você indica:

a) Comprar uma Call de Dólar

b) Vender uma Call de Dólar

c) Comprar uma Put de Dólar

d) Vender uma Put de Dólar
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Para o lançador, uma opção de compra, se exercida, representa:

a) Uma obrigação de vender

b) Um direito de comprar

c) Uma obrigação de comprar

d) Um direito de vender
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Um titular de uma Call:

a) Tem a obrigação de comprar um ativo objeto

b) Tem a obrigação de vender um ativo objeto

c) Tem o direito de comprar um ativo objeto

d) Tem o direito de vender um ativo objeto
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Um determinado invest idor  faz  o  lançamento de uma PUT descoberta conforme dados abaixo:
PUT
Prêmio:  1 ,20
Preço Exercíc io:  R$ 20,00
Preço de Mercado no Vencimento:  R$  25,00
Nessa s i tuação,  qual  será  o  resultado f inanceiro dessa  operação para  esse lançador:

a) + R$ 3,80

b) – R$ 3,80

c) + R$ 1,20

d) – R$ 1,20

Solução:

No lançamento – vendedor recebe + R$ 1,20

No vencimento – comprador da put não exerce pois está fora do 
dinheiro  - valor da put = 0 
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Um determinado investidor faz o compra de uma CALL conforme dados abaixo:
CALL
Prêmio: 2,50
Preço Exercício: R$ 40,00
Preço de Mercado no Vencimento: R$ 50,00
Nessa situação, qual será o resultado financeiro dessa operação para esse titular:

a) + R$ 7,50

b) – R$ 7,50

c) + R$ 2,50

d) – R$ 2,50

Solução: 

No momento da compra da opção: - 2,50

No vencimento: call está “dentro do dinheiro” = 50 – 40 = +10

Resultado: + 10 – 2,50 = + 7,50  
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Seu cliente possui uma dívida em dólar para pagar em 1 ano. Para se proteger da oscilação da moeda 
estrangeira, você o aconselha a:

a) Comprar uma PUT de dólar

b) Vender uma CALL de dólar

c) Comprar dólar a termo

d) Vender dólar futuro
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Prêmio da opção

Prêmio da opção = valor intrínseco + valor do tempo

• Valor intrínseco (apenas para opções “dentro do dinheiro”):

- Para uma opção de compra: 

máximo (preço à vista do ativo-objeto - preço de exercício; 0)

- Para uma opção de venda: 

máximo (preço de exercício - preço à vista do ativo-objeto; 0 )

• Valor do tempo: qualquer valor do prêmio acima do valor intrínseco
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Se o  prêmio de  uma opção de  compra é  R$  3 ,00 para  um preço de  exercíc io  de  R$ 24,00 e  a  

cotação de  fechamento da ação é  R$  26,00,  o  va lor   do tempo dessa  opção é :

(a) R$ 0,00.

(b) R$ 1,00.

(c) R$ 2,00.

(d) R$ 3,00.

Solução: opção de compra 

Valor intrínseco  = max (preço à vista do ativo objeto - preço de exercício; 0)

Valor intrínseco  = max (26 – 24; 0) = 2 

Prêmio da opção = valor intrínseco + valor do tempo 

3 =  2 + valor do tempo 

valor do tempo = 1 
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A d i ferença pos it iva  entre o  preço à  v i sta  de  uma ação e  o  preço de exercíc io  de uma opção de 

compra sobre essa  mesma ação é  o :  

(a) prêmio da opção.

(b) custo de carregamento.

(c) valor do tempo.

(d) valor intrínseco.

Solução: 

Valor intrínseco  = max (preço à vista do ativo objeto - preço de exercício; 0)
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O gráfico abaixo representa qual posição no mercado de ações:

a) Titular de uma Call

b) Lançador de uma Call

c) Titular de uma Put

d) Lançador de uma Put
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O gráfico abaixo representa qual posição no mercado de ações:

a) Titular de uma Call

b) Lançador de uma Call

c) Titular de uma Put

d) Lançador de uma Put
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O gráfico abaixo representa qual posição no mercado de ações:

a) Titular de uma Call

b) Lançador de uma Call

c) Titular de uma Put

d) Lançador de uma Put
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O gráfico abaixo representa qual posição no mercado de ações:

a) Titular de uma Call

b) Lançador de uma Call

c) Titular de uma Put

d) Lançador de uma Put
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Financiamento com opções

Lançamento coberto: venda de opções com a cobertura do referido ativo objeto. 

Envolve  duas etapas

✓ Compra do ativo objeto (por exemplo ações) no mercado à vista

✓ Venda de opções de compra sobre essas mesmas ações

Lançamento a descoberto: venda de opções sem a cobertura do referido ativo 

objeto. 
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Um agricultor i rá real izar a colheita em 4 meses e possui  custo de R$ 1.000 por tonelada. 
Deseja fazer hedge em relação ao preço e o mercado possui  as seguintes informações:

Preço à vista: R$ 1.050

Preço a termo (4 meses): R$ 1.100

Opções para 4 meses:

Call - PE: R$ 1.100          Prêmio: R$ 50

Put - PE: R$ 1.100           Prêmio: R$ 40

Qual das opções o agricultor deveria optar:

a) Comprar Put

b) Se acredita em baixa volatilidade: Vender Call

c) Vender PUT

d) Comprar a termo
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Sobre as especif icações de contratos der ivativos,  é  correto af irmar:

a) Em contratos a termo são definidos os dias de vencimento (padronizados), as 
unidades de negociação, o ativo-objeto e as margens de garantia

b) Em contratos de swap são definidos os prazos de vigência, as unidades de negociação 
e as margens de garantia

c) Em contratos de opções de compra, são definidos os dias de vencimento 
(padronizados), o tipo da opção, o ativo-objeto e os ajustes diários

d) Em contratos futuros são especificados as unidades de negociação, os dias de 
vencimento (padronizados), o ativo-objeto e os ajustes diários.
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Operacional dos Mercados Derivativos

Contratos Futuros

• Preços de ajuste são calculados diariamente e determinam o ajuste diário a  

ser aplicado a uma posição

• O efeito financeiro dos ajustes no mercado futuro ocorre em D+1

• Garantia: cobertura ou depósito de margem

Mercado a Termo

• Não há ajustes diários

• Garantia requerida do vendedor: compra vinculada (D+0) ou entrega 

de  ativos (D+1)
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Conforme o regulamento operacional  da B3 em relação à l iquidação dos derivativos:

a) Os prêmios das opções será liquidado em D+3

b) Os ajustes diários do mercado a termo ocorrem em D+1

c) Os ajustes diários do mercado futuro ocorrem em D+0

d) Os ajustes diários do mercado futuro ocorrem em D+1

Resposta: D www.financegate.com.br 667



Com relação às garantias do Mercado Futuro,  ass inale a alternativa correta: 

a) É sempre igual ou maior do que o valor total que está se operando

b) É obrigatória e não é permitido fiança bancária

c) Deve sempre ser depositada antes do início das operações no mercado futuro

d) Mesmo em situações de prejuízo, o investidor sempre irá resgatar o valor total
deixado em garantia
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Em um dado pregão D, o preço de ajuste de WXYZ para vencimento em setembro x7 foi R$
105,00, sendo que no dia anter ior (D-1) o preço t inha sido R$ 100,00. Se, no pregão D, um
invest idor que não t inha nenhuma posição em aberto no mercado futuro vendeu 1 WXYZ para
vencimento em setembro x7 a R$ 107,50, no seu ajuste ele:

(a) receberá R$ 2,50 em D+1.

(b) receberá R$ 2,50 em D.
(c) pagará R$ 2,50 em D+1.

(d) pagará R$ 2,50 em D.

Lembre:

Quem está vendido, ganha quando preço cai e perde quando 
preço sobe. 

Quem está comprado, ganha quando preço sobe e perde 
quando preço desce. 
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No mercado futuro de  ações,  nas  pos ições abertas  em pregões anter iores,  se  o  preço de a juste do 

dia  for  super ior  ao  do d ia  anter ior :   

(a) comprador é debitado.

(b) o comprador é creditado.

(c) o vendedor é creditado.

(d) não há crédito ou débito, pois a compensação financeira ocorre apenas no  vencimento 

desse tipo de contrato.
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No mercado a  termo de ações da  B3,  a  cobertura é :  

(a) o depósito do ativo-objeto da operação pelo vendedor a termo.

(b) o depósito do ativo-objeto da operação pelo comprador a termo.

(c) a garantia em dinheiro ou ativos depositada do vendedor a termo.

(d) a garantia em dinheiro depositada pelo comprador a termo.
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Horários de negociação

• Os horários de negociação variam muito dependendo do contrato

• Futuro de Ibovespa: 9:00h às 17:55h

• Futuro de DI: 9:00h às 16:00h (negociação normal)

• Futuro de Café Arábica 4/5: 9:00h às 15:00h

• Futuro de Boi Gordo: 9:00h às 16:00h

• Futuro de dólar comercial: 9:00h às 18:00h

• Negociação After Hours: disponível apenas  para alguns contratos futuros de commodities. Horários 

variam

• Call de Abertura: 5 minutos antes do início da fase de negociação

- Bolsa apenas aceita o registro de ofertas de compra e ofertas de venda, sem fechar negócio. 
Fundamental para a definição do potencial preço de abertura de um ativo

• Call de Fechamento: apenas para alguns contratos; horários variam

- ocorre nos cinco minutos finais do pregão. Seu principal objetivo é determinar o preço de ajuste dos contratos 
no término do pregão
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Preço de Ajuste

• O preço de ajuste será apurado, nos mercados em que adotado:
- com base nos últimos negócios realizados
- por meio da Call de Fechamento ou

- por arbitramento da B3, caso entenda que os resultados decorrentes do Call de Fechamento não sejam representativos

das condições de mercado

• Preço de Ajuste obtido em Call de Fechamento será, a critério da B3:
- o preço do último negócio realizado

- a melhor oferta de compra ou de venda, se o preço for melhor que o do último Negócio

- a média entre as melhores ofertas de compra e de venda em caso de não haver negócio durante o procedimento, ou

- a média ponderada dos negócios fechados durante o Call de Fechamento
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O a juste d iár io  é  um e lemento t ípico de:  

(a) opções.

(b) swaps.

(c) contratos futuros.

(d) operações a termo.
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Formação dos Preços Futuros

▪ O preço de um contrato futuro é aquele negociado entre duas partes para a 

compra e venda de um ativo (commodity ou instrumento financeiro) com  

entrega física ou liquidação financeira em uma data futura.

▪ Pelo princípio da não-arbitragem:

Preço futuro = Preço spot x (1 + r)T

onde r é a taxa de  juros livre de risco e T é o tempo até o vencimento do contrato futuro

▪ Tal ideia se aplica em geral a ativos como ações, índices de bolsa e commodities 

cuja oferta seja abundante;

▪ Ajustes são realizados para considerar dividendos, custos de  armazenagem, 
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Liquidação das operações com derivativos

www.financegate.com.br
676



A l iquidação do prêmio no mercado de  opções de  ações ocorre em:  

(a) D+0.

(b) D+1.

(c) D+2.

(d) D+3.
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Derivativos Agropecuários



Futuro de Soja com Liquidação Financeira

www.financegate.com.br 679



Futuro de Boi Gordo com Liquidação Financeira
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Futuro de Café Arábica Tipo 4/5
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Futuro de Café Arábica Tipo 6/7
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Futuro de Açúcar Cristal com Liquidação Financeira
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Futuro de Etanol Anidro Carburante
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Futuro de Etanol Anidro Carburante
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Indicadores Agropecuários

Calculados pela B3 em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da Universidade de São

Paulo (USP)

• Indicador de Preço da Soja: média aritmética dos preços da soja comercializada no porto de Paranaguá,

representando soja brasileira em grão a granel tipo exportação

• Indicador de Preços do Açúcar Cristal Santos (SP)

• Indicador de Preços do Boi Gordo: média  diária ponderada de preços à vista do boi gordo no estado de SP

• Indicador de Preços do Milho: média  aritmética dos preços do milho amarelo, tipo 2

• Indicador do Arroz: média ponderada dos  preços do arroz em casca

• Indicador de Preços do Bezerro: média simples dos preços do animal nelore de 8 a 12 meses negociado nos  

últimos sete dias no Estado de Mato Grosso do Sul

• Indicador de Preços do Etanol Hidratado Paulínia (SP): média simples de preços de negócios entre vendedores 

(especialmente unidades produtoras de etanol hidratado) e  compradores (principalmente distribuidoras de 

combustíveis)
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Operações Ex-Pit

• Nos mercados futuros agropecuários, a B3 permite a realização de negócios fora do pit de negociação (ex-pit) 

para o atendimento de  necessidades de hedge ou operacionais, sem interferência do mercado

• Origem: negociação a termo acertada no mercado físico, cujo valor tenha  por referência a cotação de 

determinado vencimento do contrato futuro

• A partir do contrato a termo negociado fora do pregão, cada parte assume  uma posição no mercado futuro da 

bolsa, para fixar o preço da mercadoria

• Em data próxima ao vencimento, os participantes revertem suas posições  um contra o outro, por meio de 

operação executada fora do pit da bolsa

• Operação traz visibilidade e transparência dos mercados futuros com o  compromisso firme de entrega e 

recebimento da mercadoria.  

• Os participantes diminuem o risco financeiro e fixam sua margem de lucro.  
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Operações Ex-Pit

www.financegate.com.br 688



Repasse de Negócios

• É a transferência de responsabilidade de uma operação entre um intermediário e outro

•O repasse é promovido pelo intermediário que executou o negócio (“origem”), que transferirá

o negócio para o intermediário onde as posições serão mantidas (“destino”)

•O intermediário “destino” deve confirmar ou rejeitar o Repasse;

• Em caso de rejeição, as responsabilidades operacionais e financeiras serão da “origem”

•Relações de repasse devem ser identificadas na estrutura de contas dos participantes mantida

pela Câmara
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Mercado Futuro de Taxas de Juros

• Futuro de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI1)

• Ativo subjacente: taxa média diária dos Depósitos Interfinanceiros (DI) entre a  data de negociação, 

inclusive, e a data de vencimento, exclusive

• Valor nocional do contrato: R$ 100.000 na data de vencimento
• Valor na data de negociação (PU): R$ 100.000 descontado pela taxa negociada

P U = 100.000/ (1 + i)n/252

• A posição é atualizada diariamente pela Taxa DI por meio da dinâmica de  atualização do PU 

(preço unitário) pelo fator de correção

• Investidor que carrega a posição até o vencimento recebe ajustes diários que, somados, equivalem à 
diferença entre a taxa de juros contratada e a realizada

• As operações de compra e de venda, contratadas originalmente em taxa, serão  transformadas em operações 

de venda e de compra, respectivamente, em PU
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Mercado Futuro de Taxas de Juros

• Para se protegerem de uma queda na taxa de juros,  investidores devem estar 

vendidos em taxa (comprados em PU), isto é, vendem contratos futuros de DI .

• Para se protegerem de uma alta na taxa de juros,  investidores devem estar 

comprados em taxa (vendidos em PU), isto é, compram contratos futuros de DI .
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A respeito do mercado futuro de DI,  é  correto af irmar que:

(a) especuladores devem vender contratos (taxas) se apostam na alta das  taxas de juros.

(b) especuladores devem comprar contratos (taxas) se apostam na queda das taxas de juros.

(c) aplicadores em títulos de renda fixa pós-fixados devem vender contratos  (taxas) para se proteger de 

possíveis quedas nas taxas de juros.

(d)aplicadores em títulos de renda fixa pós-fixados devem comprar contratos  (taxas) para se proteger de 

possíveis quedas nas taxas de juros.
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As Taxas DI-Cet ip Over são calculadas e divulgadas pela Cet ip , apuradas com base na média
ponderada das operações de emissão de Depósitos Interf inancei ros pré-f i xados, pactuadas por um
dia út i l e registradas e l iquidadas pelo s istema Cet ip . Se em um determinado dia ocorreram a
seguintes operações: R$ 100 milhões a 14,68% a.a . , R$ 200 milhões a 14,67% a.a . , R$ 250 milhões
a 14,65% a.a . , R$ 130 mi lhões a 14,70% a.a . , a taxa CDI over ca lculada fo i de:

a) 14,67% a.a.

b) 14,65% a.a.

c) 14,69% a.a.

d) 14,70% a.a.

Solução:

Taxa CDI over = (100 x1 4 , 6 8 + 2 0 0 x 1 4 , 6 7 + 2 5 0 x 1 4 , 6 5 + 1 3 0 x 1 4 , 7 0 ) / 6 8 0  =   1 4 , 6 6 9 %
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Mercado Futuro de Câmbio

•Objeto de negociação: taxa de câmbio de reais por moeda estrangeira  (USD, 

CAD, NZD, EUR, CHF, JPY, CNY, GBP, TRY, CLP, MXN, ZAR)

•Tamanho do contrato: depende da moeda (USD: USD 50.000,00)

•Lote padrão: depende da moeda (USD: 5 contratos)

•Cotação: BRL por USD 1.000,00

•O valor do ajuste diário (ADt), se positivo, será creditado ao comprador e  debitado ao 

vendedor

•Caso o cálculo apresente valor negativo, será debitado ao comprador e  creditado ao 

vendedor
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Mercado Futuro de Índice - Ibovespa

• Objeto de negociação: Índice Bovespa

• Tamanho do contrato: Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada  ponto (R$ 1,00)

• Lote padrão: 5 contratos

• Na data de vencimento, as posições em aberto, após o último ajuste, serão  liquidadas financeiramente pela 

Bolsa, mediante o registro de operação de  natureza inversa (compra ou venda) à da posição, na mesma 

quantidade de  contratos, pelo valor do Ibovespa de liquidação

•Os resultados financeiros da liquidação serão movimentados no dia útil  subsequente à data de 

vencimento 
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Considerando que há países com mercados der ivativos mais ou menos desenvolvidos,  
como também operações e contabi l izações de derivativos,  é  correto af irmar:

a) Um país que não dispõe de mercados derivativos evita problemas de especulação
excessiva e tende a ter um desempenho econômico melhor

b) Os exportadores que têm receita em dólar e compram put de dólar são especuladores

c) Um país não deveria eliminar a existência de mercados derivativos porque isto
reduziria drasticamente as chances das empresas eliminarem seus riscos

d) Os reguladores não devem estabelecer normas de contabilização de derivativos
porque a padronização não é importante para a evidenciação de riscos nos balanços
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Aspectos Tributários 

Mercado Futuro
Alíquota de IR: 15% (day trade: 20%)
Base: resultado positivo da soma algébrica dos ajustes diários

Mercado a Termo
Alíquota de IR: 15%
Base: resultado positivo para comprador ou vendedor

Mercado de Swaps
Alíquota de IR: aplicações até 180 dias: 22,5%; de 181 a 360 dias: 20,0%; de  361 a 720 dias: 17,5%; acima de 720 dias: 15,0%
Base: resultado positivo na liquidação ou cessão do contrato

Mercado de Opções
Alíquota de IR: 15% (day trade: 20%)
Base: resultado positivo apurado no encerramento de opções de mesma  série ou no exercício (considerando-se o 
valor do prêmio)
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Sobre a tr ibutação de derivativos,  é correto af i rmar que:

(a) a base de cálculo do imposto de renda em mercado futuro é a soma algébrica  

dos ajustes diários positivos, excluindo-se os ajustes diários negativos.

(b)a alíquota sobre o ganho em operações de day trade no mercado de opções é de 

15%.

(c)a alíquota sobre o ganho no mercado de opções é de 25% para qualquer prazo,  em 

regime de tributação definitiva.

(d)a alíquota sobre o ganho com swaps é de 15% para qualquer prazo, em regime  de 

tributação definitiva.
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No que se refere à tr ibutação em derivativos,  é  correto af irmar que:

a) não se pode compensar as perdas e ganhos obtidos em mercados a termo 
com mercados à vista para fins de cálculo do imposto.

b) no mercado de opções, os ganhos (exceto nas operações day-trade) são 
tributados com alíquota de imposta de renda na fonte de 0,005% (cinco 
milésimos por cento).

c) no mercado a termo a tributação é menor quando há a liquidação física 
dos contratos, comparativamente aos liquidados por diferença.

d) não se pode compensar as perdas e ganhos obtidos em opções de compra 
com opções de venda para fins de cálculo do imposto.
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Um determinado investidor faz uma aplicação no mercado futuro do Ibovespa quando estava em 80 mil pontos. A operação
é encerrada com o Ibovespa futuro em 100 mil pontos. O valor investido foi de R$ 200 mil. Qual será o retorno
líquido dessa operação (desconsiderar custo de corretagem):

a) R$ 42,5 mil

b) R$ 50 mil

c) R$ 40 mil

d) R$ 30 mil

Solução:

Variação de 80 mil para 100 mil = 25%

Retorno bruto = 0,25 x R$ 200 mil = R$ 50 mil 

Retorno liquido = (1 – 0,15) x R$ 50 mil = R$ 42,5 mil 
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Treine com Simulados

Em nosso curso online em www.financegate.com.br, ao final dos 14 módulos, são apresentados 2

simulados para a prova de certificação com questões semelhantes às apresentadas nas aulas. Será uma ótima

oportunidade para você treinar, considerando o tempo e estilo da prova.

Além disso, não deixe de acessar nosso site e canal do spotify, com muito conteúdo gratuito!!!!
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