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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JL6L )

Direito Constitucional

Questão 1: VUNESP - IFR (Pref GRU)/Pref GRU/2019
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
É correto afirmar, nos termos do estabelecido pela Constituição Federal, que o Sistema Financeiro Nacional

 a)  será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
 b)  não abrange as cooperativas de crédito e delega a gerência dos títulos de capitalização.
 c)  é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, a servir aos interesses da União e dos entes federados que a compõem.
 d)  proporciona tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras, independentemente do país onde estiver sua sede e

administração.
 e)  assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, mediante autorização prévia dos órgãos públicos competentes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/879985

Questão 2: IADES - Adv (BRB)/BRB/2019
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Com relação ao sistema financeiro nacional e à jurisprudencial constitucional do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  O presidente do Banco Central do Brasil dispõe de competência para determinar a reserva de fundos para satisfação de crédito impugnado e para promover a
alteração no quadro geral de credores, pois os poderes de administração, verificação e classificação dos créditos de liquidação extrajudicial de instituição financeira lhe
são conferidos por norma legal específica.

 b)  A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.

 c)  É constitucional a lei estadual que impõe às agências bancárias o uso de equipamento indicado pelo Banco Central, que ateste a autenticidade das cédulas de
dinheiro nas transações bancárias.

 d)  Tendo em vista sua natureza eminentemente associativa e pessoal, as cooperativas de crédito não se enquadram no conceito de instituição financeira.
 e)  O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às instituições bancárias, que estão sujeitas à regulação consumerista por meio de leis complementares e

regulamentações do Banco Central.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/975594

Questão 3: ACEP - Tec (Pref Aracati)/Pref Aracati/Agricultura/2018
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal brasileira, há alguns parâmetros que diferenciam associativismo de cooperativismo. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

 a)  As cooperativas não possuem capital social, o que facilita bastante a organização com relação a financiamentos junto a instituições financeiras. Forma-se por
quotas e as doações, os empréstimos e os processos de capitalização são permitidos.

 b)  As associações não possuem capital social, o que facilita bastante a organização com relação a financiamentos junto a instituições financeiras. Forma-se por
quotas e as doações, os empréstimos e os processos de capitalização são permitidos.

 c)  As cooperativas possuem capital social, o que facilita bastante a organização com relação a financiamentos junto a instituições financeiras. Forma-se por quotas e
as doações, os empréstimos e os processos de capitalização são permitidos.

 d)  As associações possuem capital social, o que facilita bastante a organização com relação a financiamentos junto a instituições financeiras. Forma-se por quotas e
as doações, os empréstimos e os processos de capitalização são permitidos.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/900826

Questão 4: FAU UNICENTRO - Adm (JUCEPAR)/JUCEPAR/2016
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
O Sistema Financeiro Nacional e formado por órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Por sua vez, estes integrantes se desdobram em uma série de
órgãos e instituições cujo objetivo é manter operativo o SFN. Abaixo se elencam alguns integrantes deste Sistema:
 

1 Bolsa de valores.
2 IRB Brasil Resseguros.
3 Conselho Nacional de Previdência Complementar.
4 Banco Central do Brasil.
5 Intermediários Financeiro.

 
A partir da nominação dos integrantes do SFN acima, ordene de forma correta, suas funções:

 a)  1 Operador, 2 Supervisor, 3 Normativo, 4 Operador e 5 Operador.
 b)  1 Operador, 2 Supervisor, 3 Normativo, 4 Supervisor e 5 Operador.
 c)  1 Operador, 2 Operador, 3 Normativo, 4 Supervisor e 5 Operador.
 d)  1 Operador, 2 Supervisor, 3 Supervisor, 4 Supervisor e 5 Operador.
 e)  1 Operador, 2 Supervisor, 3 Supervisor, 4 Operador e 5 Supervisor.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/897474

Questão 5: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área IX/Consultor Legislativo/2014
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item seguinte, com referência à ordem econômica e social e ao sistema financeiro nacional.
 
As cooperativas de crédito serão reguladas por lei complementar.

 Certo
 Errado
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/253798

Questão 6: CEBRASPE (CESPE) - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Área IX/Consultor Legislativo/2014
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Com relação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), julgue o próximo item.
 
A CF dispõe que o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será
regulado por leis ordinárias que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/253976

Questão 7: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ BA)/TJ BA/Remoção/2014
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Assinale a opção correta a respeito da ordem econômica, financeira e social e do Sistema Financeiro Nacional.

 a)  Não há vedação constitucional à destinação de recursos públicos para a subvenção de instituições privadas de saúde com fins lucrativos, uma vez que tais
instituições participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde.

 b)  Segundo a CF, a União e os estados-membros têm competência para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico.
 c)  O Sistema Financeiro Nacional, nos termos da CF, deve ser regulado por lei complementar única, aplicável em todo o território nacional.
 d)  Embora detenha o monopólio da refinação do petróleo natural ou estrangeiro, a União pode contratar empresa privada para realizar tal atividade, desde que

observadas as condições estabelecidas em lei.
 e)  O aproveitamento do potencial de energia renovável, ainda que de capacidade reduzida, depende de autorização ou concessão da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1108664

Questão 8: IADES - Ana (CAU RJ)/CAU RJ/Jurídico/2014
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Acerca do sistema financeiro nacional e da ordem social, previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação facultativa.
 b)  A assistência social será prestada a quem dela necessitar, desde que seja contribuinte.
 c)  O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as

partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram.

 d)  A seguridade social será financiada exclusivamente pelo Poder Público, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.

 e)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as com fins lucrativos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1174509

Questão 9: Com. Exam. (TRF 3) - JF TRF3/TRF 3/2013
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
As cooperativas receberam atenção especial do constituinte originário em diversos assuntos. A esse respeito é incorreta a seguinte afirmação:

 a) a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
 b) o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos

garimpeiros;
 c) cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo

praticado pelas sociedades cooperativas;
 d) como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, sendo que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo;
 e) o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as

partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/130280

Questão 10: CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Área 4 - Contabilidade e Finanças/2013
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Acerca das penalidades aplicadas ao sistema financeiro nacional, julgue o item que se segue.
 
Uma instituição financeira estrangeira para funcionar no Brasil necessita de prévia autorização do Banco Central e do Poder Executivo mediante decreto.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/143321

Questão 11: Com. Exam. (TRT 16) - JT TRT16/TRT 16/2011
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Sobre a Ordem Econômica e Financeira instituída pela Carta de 1988, marque a alternativa CORRETA:

 a)  Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal de 1988, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando houver
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

 b)  O sistema financeiro nacional será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o
integram. Ele deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, abrangendo inclusive as
cooperativas de crédito.
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 c)  Segundo entendimento consolidado no STF, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão sempre sujeitas, nos termos do disposto no § 1° do
art. 173 da Constituição do Brasil, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, independente das atividades por elas exercida.

 d)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, aprovado pela
Câmara Municipal e obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes.

 e)  A propriedade cumpre sua função social quando atende ao menos dois dos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilizaçao adequada
dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o
bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/351970

Questão 12: ESAF - Ana Tec (SUSEP)/SUSEP/Tecnologia da Informação/2010
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)

Sobre o Sistema Financeiro Nacional, é correto afirmar que

 a) o dispositivo constitucional que trata da participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras independe de lei complementar.
 b) a exigência de leis complementares na Constituição também se aplica às relações negociais entre bancos e clientes.
 c) o Sistema Financeiro Nacional pode ser classificado como parapúblico.
 d) o dispositivo constitucional que tratou do Sistema Financeiro Nacional buscou regular não só as relações entre o Poder Público e as instituições financeiras públicas

ou privadas, mas também as relações entre as instituições financeiras e os usuários de seus serviços.
 e) o dispositivo constitucional que trata das cooperativas de crédito não depende de regulamentação por lei complementar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/24221

Questão 13: FCC - AJ (TRE AL)/TRE AL/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por

 a)  Leis Ordinárias.
 b)  Leis Complementares.
 c)  Leis Delegadas.
 d)  Medidas Provisórias.
 e)  Resoluções.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379451

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - TEFC (TCU)/TCU/Apoio Técnico e Administrativo/Técnica Administrativa/2009
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
As sindicâncias já instaladas no Senado incluem a que investiga as empresas que intermediavam empréstimos consignados para servidores e as auditorias do TCU sobre
os contratos e a folha de pagamento da instituição. As cobranças da sociedade por mais transparência aumentam a pressão para que sejam divulgados todos os gastos
da Casa.

O Globo, 28/6/2009, p. 8 (com adaptações).

As irregularidades que levam o TCU a retardar o início de obras costumam estar associadas a manobras que fazem os preços e os serviços, reais ou falsos, subir aos
céus. Obras são interrompidas quando as fiscalizações surpreendem alterações de projeto, materiais fora da especificação ou descumprimento de cláusulas contratuais.
Por fim, os casos que comportam as medidas extremas do tribunal estão previstos, com clareza, na legislação.

Jânio de Freitas. In: Folha de S.Paulo, 28/6/2009, p. A11 (com adaptações).

Tendo os textos acima como referências iniciais e considerando o campo de atuação do TCU no Brasil dos dias atuais, julgue os itens

Mencionada no texto, a questão dos empréstimos consignados adquire maior relevância, porque corresponde a uma atividade realizada sem amparo legal e à revelia do
próprio Sistema Financeiro Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/7622

Questão 15: FCC - PJ (MPE CE)/MPE CE/2009
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Relativamente ao Banco Central do Brasil e à compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre os assuntos próprios aos poderes de fiscalização da autoridade monetária
brasileira,

 a)  é constitucional lei municipal que dispõe sobre o tempo máximo de espera nas filas das agências bancárias estabelecidas no respectivo Município.
 b)  é vedado ao Banco Central do Brasil conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição

financeira. Também não pode comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional.
 c)  é inconstitucional medida provisória que equipara o cargo de natureza especial de Presidente do Banco Central do Brasil ao cargo de Ministro de Estado.
 d)  o Município não dispõe de competência, para, com apoio no poder autônomo que lhe confere a Constituição, exigir, mediante lei, a instalação de sanitários ou a

colocação de bebedouros em estabelecimentos bancários.
 e)  é inconstitucional lei municipal que determina às agências bancárias a instalação de portas eletrônicas de segurança.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/713574

Questão 16: FSADU (UFMA) - AB (BNB)/BNB/2007
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
A Constituição Federal, norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico do Estado, ocupou-se, em capítulo específico, de estabelecer o regramento básico do Sistema
Financeiro Nacional (SFN). A despeito de tal Sistema, a Carta Magna dispõe que será:

 a) regulado por leis ordinárias que disporão quanto aos interesses da coletividade e a promoção do desenvolvimento econômico e social do País.
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 b) estruturado de modo a promover o desenvolvimento socioeconômico do País e abrangerá os sistemas cooperativos.
 c) regulado por lei complementar que disporá quanto às cooperativas de crédito e a participação de capitais nas instituições que o integram.
 d) regulado por lei complementar, exclusivamente, no que couber à participação de capitais estrangeiros nas instituições que o integram.
 e) estruturado de modo a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1049512

Questão 17: FCC - Proc Con (TCE-CE)/TCE-CE/2006
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Relativamente ao sistema financeiro nacional, a Constituição da República

 a) estatui que deverá atender aos interesses da União, a quem compete geri-lo.
 b) reserva a leis complementares a disciplina da matéria.
 c) define, dentre seus objetivos, a garantia de uma existência digna a todos.
 d) exclui as cooperativas de crédito da abrangência do sistema.
 e) veda a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/261047

Questão 18: FCC - AJ (TRE PE)/TRE PE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2004
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, a autorização para funcionamento de

 a)  instituição financeira é negociável e transferível, cabendo o controle da transmissão à pessoa jurídica titular, que agirá livremente.
 b)  estabelecimento de seguro é negociável e transferível, cabendo o controle da transmissão à pessoa jurídica titular, que agirá livremente.
 c)  instituição financeira é inegociável e intransferível, permitida, cumpridos certos requisitos, a transmissão do controle da pessoa jurídica titular.
 d)  estabelecimento de previdência é negociável e transferível, cabendo o controle da transmissão à pessoa jurídica titular, que agirá livremente.
 e)  estabelecimento de capitalização é inegociável, mas transferível, e a transmissão do controle da pessoa jurídica titular poderá ser feita livremente.

Esta questão não possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/378077

Questão 19: ESAF - AFC (CGU)/CGU/2001
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)

O art. 192 da Constituição dispõe que "as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão
de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas
modalidades, nos termos que a lei determinar".

Sobre essa norma, assinale a opção correta.

 a) Trata-se de norma que não vem sendo aplicada, por ser evidentemente inconstitucional, já que não se concilia com o princípio constitucional da livre iniciativa.
 b) Trata-se de norma de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, que, por si só, permite aos devedores reduzir as suas dívidas, na parte relativa a juros superiores

a 12% ao ano.
 c) Trata-se de norma que consagra um direito fundamental, e que, por isso, somente pode ser invocada nas relações entre o Estado e os seus cidadãos, não

alcançando, por isso, as instituições financeiras em geral.
 d) Trata-se de norma que depende de edição de lei que a regulamente, para produzir todos os seus efeitos.
 e) Trata-se de norma programática que, como tal, não tem valor jurídico, expressando apenas um programa de ação de cunho exclusivamente político.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/12568

Questão 20: VUNESP - PB (BNDES)/BNDES/Direito - Advogado de Empresa/2001
Assunto: Sistema Financeiro Nacional (art. 192 da CF/1988)
A participação de capital estrangeiro em estabelecimentos de seguro, nos termos da Constituição Federal,

 a) é vedada.
 b) é admitida incondicionalmente.
 c) terá suas condições estabelecidas por lei complementar.
 d) terá suas condições estabelecidas por lei ordinária.
 e) terá suas condições estabelecidas por decreto legislativo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/87213
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Gabarito
1) A  2) B  3) C  4) C  5) Certo  6) Errado  7) D
8) C  9) A  10) Errado  11) B  12) C  13) B  14) Errado
15) A  16) E  17) B  18) Anulada  19) D  20) C


