
 
 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 
TÉCNICO – ÁREA 1 

 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 
 

01 – Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 

a) este caderno, com o enunciado das 30 questões objetivas, sem repetição ou falha; as questões objetivas têm o  
mesmo valor e totalizam 30,0 pontos. 

b) o CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02 –  Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

03 – Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta 
esferográfica transparente de tinta na cor preta.  

04 – No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica transparente de preferência de tinta 
na cor preta, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos 
de marcação completamente, sem deixar claros. 

  Exemplo:     

05 – Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR  ou  MANCHAR. 

 O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior ou inferior - 
BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 

06 – Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

07 – As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

08 – SERÁ ELIMINADO o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 
headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA; 

c) se recusar a entregar o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA quando terminar o tempo estabelecido. 

09 – Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10 – Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
PRESENÇA. 

Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início da mesma 
e, por motivo de segurança, NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES, a qualquer momento. 

11 – O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 HORAS, findo o qual o candidato 
deverá, obrigatoriamente, entregar este Caderno de Questões e o CARTÃO-RESPOSTA. 

12 – As questões objetivas e os respectivos gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização da prova, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br) e os eventuais recursos deverão ser 
apresentados, obedecendo às instruções nele contidos, até 48 horas após a referida divulgação. 
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TÉCNICO – ÁREA 1 
 

 
 
Tendo como base a matéria constante no livro do 
curso “MOEDA, SISTEMA FINANCEIRO E BANCO 
CENTRAL”, de 22/02/2012, responda às questões 
abaixo: 
 
 
 
1. 
“Comprei um carro novo e vou pagar em 60 
prestações”. Esta afirmação está associada à 
seguinte função da moeda: 

(A) Intermediário de trocas. 

(B) Unidade de conta. 

(C) Reserva de valor. 

(D) Padrão de pagamentos diferidos. 

(E) Unidade de valor. 
 
2. 
Historicamente, dentre as seguintes, as primeiras 
formas de moeda foram: 

(A) Mercadorias de aceitação geral. 

(B) Moedas metálicas. 

(C) Moedas cunhadas. 

(D) Moedas-papel. 

(E) Papéis-moeda. 
 
3. 
São fatores que podem acelerar o uso da moeda 
eletrônica, EXCETO: 

(A) Crescimento de sistemas de aceitação, 
contribuindo para dar familiaridade ao uso. 

(B) Imposição de uso, pelos órgãos governamentais, 
a exemplo dos sistemas de previdência. 

(C) Aceleração do avanço tecnológico que viabilize a 
implantação a baixo custo de um sistema aberto e 
integrado para todos os bancos e pontos de 
venda. 

(D) Aceleração do comércio eletrônico via Internet ou 
TV interativa combinada com comércio eletrônico. 

(E) Preferência pela privacidade. 
 
4. 
São funções do mercado financeiro, EXCETO: 
(A) Conceder financiamento à produção corrente. 

(B) Assumir e gerir risco de crédito. 

(C) Assumir e gerir risco de mercado. 

(D) Assumir e gerir risco cambial. 

(E) Reduzir as taxas de juros pagas pelos tomadores 
de recursos. 

5. 
É considerado órgão normativo superior do 
sistema financeiro: 

(A) Conselho Monetário Nacional – CMN. 

(B) Banco Central do Brasil – BCB. 

(C) Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

(D) Superintendência de Seguros Privados – Susep. 

(E) Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – Previc. 

 
6. 
São instituições supervisionadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), EXCETO: 

(A) Bolsas de Valores, Mercadorias e Futuros. 

(B) Sociedades de Capitalização. 

(C) Fundos de Investimentos. 

(D) Sociedades Corretoras de Títulos e Valores 
Mobiliários.  

(E) Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores 
Mobiliários. 

 
7. 
São instituições bancárias (captadoras de 
depósitos à vista), EXCETO: 

(A) Bancos múltiplos com carteira comercial. 

(B) Bancos comerciais. 

(C) Caixa Econômica Federal (CEF). 

(D) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).  

(E) Cooperativas de crédito. 
 
8. 
Sobre o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), assinale a afirmativa 
ERRADA: 

(A) Financia grandes empreendimentos industriais e 
de infraestrutura, apoia os investimentos na 
agricultura, no comércio e serviço e nas micro, 
pequenas e médias empresas. 

(B) Financia investimentos sociais direcionados para 
a educação e saúde, agricultura familiar, 
saneamento básico e ambiental e transporte 
coletivo de massa. 

(C) Sua atuação leva as demais instituições que 
também têm foco em investimentos a terem uma 
atuação mais agressiva, captando recursos para 
concorrer com o BNDES. 

(D) O funding (origem dos recursos) para as 
operações do BNDES está em diversos fundos 
públicos por ele administrados. 

(E) Financia operações de longo prazo a taxas mais 
baixas, às vezes até abaixo da inflação. 
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9. 
Sobre os Fundos de Investimentos, assinale a 
afirmativa ERRADA: 

(A) São uma espécie de “condomínios financeiros”. 

(B) A rentabilidade de cada fundo é determinada pela 
estratégia de investimento adotada pelo 
administrador, que deve respeitar as 
características definidas no estatuto. 

(C) Os valores aplicados nos fundos de investimentos 
estão garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de 
Crédito). 

(D) Os administradores de fundos são instituições 
financeiras, responsáveis legais perante os 
órgãos normativos e reguladores.  

(E) Cada fundo de investimento é pessoa jurídica 
própria, não se confundindo com a instituição 
gestora. 

 

10. 
Contribuíram para a redução do spread no Brasil, 
EXCETO: 

(A) A redução de tributos sobre a intermediação 
financeira. 

(B) A restrição às operações de crédito consignado. 

(C) A redução de exigências burocráticas. 

(D) A maior transparência das operações financeiras. 

(E) A nova Lei de Falências. 

 

11. 
Assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) O desenvolvimento da instituição banco central foi 
gradual, como resposta à instabilidade dos 
incipientes sistemas financeiros. 

(B) No desenvolvimento da instituição banco central, 
a prática bancária foi concentrando em algumas 
instituições certas funções que, mais tarde, 
definiriam as funções dos bancos centrais. 

(C) Pela definição do Banco de Pagamentos 
Internacionais (BIS), banco central é a instituição 
de um país à qual se tenha confiado o dever de 
regular o volume de dinheiro e de crédito. 

(D) O equilíbrio entre a independência do banco 
central e a sua vinculação às políticas 
econômicas do governo constitui um dos pontos 
cruciais para seu bom desempenho. 

(E) Na maior parte dos países economicamente 
relevantes, a principal missão da Autoridade 
Monetária é garantir o “pleno emprego”. 

12. 
A prerrogativa que, segundo BLINDER, é um 
atributo dos bancos centrais que nenhuma outra 
instituição exerce é: 

(A) Prestamista de última instância. 
(B) Banco dos bancos. 
(C) Regulador de Risco Sistêmico. 
(D) Regulador e Supervisor do sistema financeiro. 
(E) Salvaguarda dos sistemas de pagamentos e 

compensações. 
 
13. 
Dentre os instrumentos de política monetária, o 
que é considerado mais ágil e de impacto imediato 
e direto sobre os agregados monetários é: 

(A) Encaixe legal (depósito compulsório). 
(B) Redesconto. 
(C) Operações de mercado aberto. 
(D) Limites quantitativos de crédito. 
(E) Depósitos prévios. 
 
14. 
São considerados aspectos principais da 
sistemática de metas para a inflação, EXCETO: 

(A) O compromisso institucional com a estabilidade 
de preços como o principal objetivo da política 
econômica, ao qual os demais objetivos são 
subordinados. 

(B) O anúncio público de metas de curto prazo para a 
inflação. 

(C) O uso de variáveis e modelos para habilitar a 
autoridade monetária a estabelecer os 
instrumentos de política econômica. 

(D) Uma estratégia de política monetária 
transparente, que designa um papel central para 
a comunicação para o público dos planos, 
objetivos e razões das decisões do banco central. 

(E) Mecanismo para responsabilizar as autoridades 
monetárias em caso de descumprimento das 
metas de inflação. 

 
15. 
Assinale qual foi o “Plano Econômico” brasileiro 
que combinava liberação fiscal e financeira, 
programa de privatização e demissão de 
funcionários públicos: 

(A) Plano Cruzado (1986). 
(B) Plano Bresser (1987). 
(C) Plano Verão (1989). 
(D) Plano Collor (1990). 
(E) Plano Real (1994). 
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16. 
Assinale qual foi o “Plano Econômico” brasileiro 
que estabeleceu a adoção, antes da introdução do 
novo padrão monetário, da Unidade Real de Valor 
(URV), que funcionou como um indexador da 
economia: 

(A) Plano Cruzado (1986). 

(B) Plano Bresser (1987). 

(C) Plano Verão (1989). 

(D) Plano Collor (1990). 

(E) Plano Real (1994). 

 
 

17. 
Foram alterações introduzidas na reforma do 
Sistema Financeiro Nacional de 1964 (Lei 4.569), 
EXCETO: 

(A) Extinção do Conselho da Sumoc, criando, em 
substituição, o Conselho Monetário Nacional. 

(B) Transformação da Sumoc em Banco Central da 
República do Brasil. 

(C) Criação da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 

(D) Transferência do monopólio da emissão de 
moeda para o Banco Central. 

(E) Transferência para o Banco Central dos depósitos 
compulsórios bem como das Carteiras de 
Redesconto e de Câmbio e da Caixa de 
Mobilização Bancária. 

 
 

18. 
Fazem parte dos objetivos estratégicos (2010-
2014) do BCB, EXCETO:  

(A) Assegurar o cumprimento das metas de inflação 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

(B) Assegurar a solidez e o regular funcionamento do 
Sistema Financeiro Nacional. 

(C) Fortalecer a inserção internacional da Instituição. 

(D) Assegurar o as condições para o 
desenvolvimento econômico brasileiro. 

(E) Promover a eficiência do Sistema Financeiro 
Nacional e a inclusão financeira da população. 

19. 
Sobre a função de “Monopólio de Emissão” no 
Brasil, assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) O monopólio de emissão é exercido pelo Banco 
Central do Brasil. 

(B) A emissão de moeda no Brasil é realizada pelo 
Banco Central do Brasil e pela Casa da Moeda. 

(C) A custódia de numerário pode ser executada por 
instituições financeiras bancárias ou por 
associação de instituições financeiras constituída 
para essa finalidade. 

(D) No caso de lançamento de novas cédulas e 
moedas, o projeto é desenvolvido pelo Banco 
Central do Brasil de forma conjunta à Casa da 
Moeda. 

(E) O Banco Central do Brasil tem o direito de 
propriedade sobre a imagem das cédulas e 
moedas brasileiras. 

 
 
20. 
No Brasil, são operações que sensibilizam a conta 
Reservas Bancárias, EXCETO: 

(A) O pagamento das quotas brasileiras em 
Organismos Internacionais como FMI, BIS etc. 

(B) O resultado, em reais, das operações de compra 
e venda de moeda estrangeira por agentes 
domésticos, realizadas fora do ambiente da 
Câmara de Câmbio. 

(C) Os saques e os depósitos de moeda física no 
Banco Central do Brasil e no Banco do Brasil 
S.A., que atua como custodiante de numerário, 
bem como a movimentação de numerário entre 
instituições financeiras. 

(D) O resultado da troca de cheques na 
Centralizadora da Compensação de Cheques e 
Outros Papéis (Compe), operada pelo Banco do 
Brasil S.A. 

(E) O resultado das operações de compra, venda e 
resgate de títulos públicos federais realizadas no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic). 
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21. 
Sobre o Compulsório no Brasil, assinale a 
afirmativa ERRADA: 

(A) Funciona como colchão de liquidez do sistema 
bancário, permitindo à autoridade monetária 
controlar a liquidez agregada do sistema. 

(B) Constitui instrumento auxiliar da política 
monetária mediante a esterilização de parte dos 
recursos que as instituições financeiras captam 
junto ao público, de modo a controlar a 
capacidade de criação de moeda pelas 
instituições financeiras. 

(C) O Banco Central do Brasil está autorizado a 
instituir recolhimento compulsório de até 60% 
sobre os depósitos à vista. 

(D) Desde que respeitados os limites máximos 
estabelecidos, a Diretoria Colegiada do Banco 
Central do Brasil pode alterar as alíquotas de 
recolhimento compulsório a qualquer tempo. 

(E) As instituições financeiras podem ser obrigadas a 
se enquadrarem às novas alíquotas 
imediatamente, no caso de o BCB desejar 
influenciar de imediato a liquidez do sistema, ou 
depois de decorrido algum prazo. 

 
 
22. 
Em relação ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, 
assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) O BCB deve promover a solidez, o normal 
funcionamento e o contínuo aperfeiçoamento do 
sistema de pagamentos. 

(B) O BCB é responsável pela regulamentação e pela 
supervisão dos sistemas de liquidação, não 
sendo provedor de serviços de transferência de 
fundos e de liquidação de obrigações. 

(C) As câmaras consideradas sistemicamente 
importantes devem assumir a posição de 
contraparte central. 

(D) O STR (Sistema de Transferência de Reservas) é 
responsável pela transferência de recursos entre 
os bancos (conta Reservas Bancárias), as 
câmaras de compensação (contas de liquidação) 
e o Tesouro Nacional (Conta Única). 

(E) A introdução da Liquidação Bruta em Tempo Real 
no STR e no Selic gerou maior demanda por 
liquidez. 

23. 
Em relação ao Sistema de Metas para a Inflação 
(SMPI) no Brasil, assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) O Conselho Monetário Nacional fixa a meta de 
inflação. 

(B) O Copom (Comitê de Política Monetária) analisa 
a economia brasileira em todos os seus aspectos 
e decide qual é a taxa de juros necessária para 
atingir a meta de inflação definida. 

(C) O Banco Central do Brasil atua no mercado para 
fixar a taxa de juros Selic e punir as instituições 
que operam com taxas diferentes. 

(D) As decisões sobre a taxa de juros são 
prontamente anunciadas e, uma semana após a 
divulgação da decisão, a Ata do Copom é 
publicada. 

(E) Em caso de descumprimento da meta, o 
Presidente do Banco Central do Brasil envia carta 
aberta detalhando das causas do 
descumprimento, as providências para assegurar 
o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o 
prazo no qual se espera que as providências 
produzam efeito. 

 
 
24. 
Em relação à Política Monetária no Brasil, assinale 
a afirmativa ERRADA: 

(A) Quanto mais “rígida” for a política fiscal (maiores 
superávits), mais rígida terá de ser a política 
monetária (maiores juros). 

(B) A maior parte dos impactos na economia de 
alterações na taxa de juros ocorre no médio e 
longo prazos. 

(C) A atribuição do BCB de garantir a estabilidade de 
preços e evitar a desvalorização da moeda 
representa proteger a sociedade, impedindo a 
transferência de valor desta para o governo, 
beneficiando, principalmente, os mais pobres. 

(D) A atuação do Banco Central do Brasil em prol da 
estabilidade monetária possibilitou um aumento 
de renda dos salários quase nunca observável 
em períodos de inflação elevada. 

(E) A redução da inflação no Brasil tem permitido a 
expansão do crédito interno da economia. 
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25. 
Em relação ao mercado de câmbio no Brasil, 
assinale a afirmativa CORRETA:  

(A) O mercado de câmbio é regulamentado e 
supervisionado pelo Banco Central. 

(B) Apenas pessoa jurídica pode comprar e vender 
moeda estrangeira sem restrições de volume. 

(C) Até determinados volumes, um turista brasileiro 
em viagem ao exterior pode comprar moeda 
estrangeira de outro turista brasileiro regressando 
do exterior. 

(D) A constituição de disponibilidades no exterior e 
seu retorno ao País e aplicações no mercado 
financeiro de pessoas físicas não podem ser 
realizadas no mercado de câmbio. 

(E) No regime de câmbio flutuante, a atuação do 
Banco Central no mercado de câmbio objetiva 
estabelecer uma cotação para a moeda 
compatível com os objetivos do Sistema de Metas 
para a Inflação. 

 

26. 
É CORRETO afirmar: 

(A) No caso do BCB, a Gerência-Executiva de Riscos 
Corporativos e Referências Operacionais (Geris) 
define a política de investimento das reservas 
internacionais que deve refletir os objetivos 
estratégicos das reservas, a tolerância de risco e 
a expectativa do retorno.  

(B) O Convênio de Pagamentos e Créditos 
Recíprocos – CCR – é um Sistema de 
Pagamentos da Aladi (Associação Latino-
Americana de Integração) operacionalizado pelos 
BCs convenentes que funciona com Liquidação 
Diferida pelo Líquido (LDL). 

(C) O Sistema de Pagamentos em Moeda Local – 
SML – é um sistema de pagamentos destinado a 
operações comerciais, serviços e investimentos 
que permite aos importadores e exportadores a 
realização de pagamentos e recebimentos em 
suas respectivas moedas. 

(D) Em função do agravamento da crise financeira 
internacional, o Brasil voltou a ficar devedor junto 
ao FMI. 

(E) Pela Lei da Responsabilidade Fiscal, o Banco 
Central pode comprar no mercado secundário 
títulos do Tesouro Nacional emitidos no mesmo 
dia, desde que comprados de outras instituições 
financeiras. 

27. 
Assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) O aumento da inclusão financeira no Brasil 
fortalece e intensifica os mecanismos de 
transmissão da política monetária. 

(B) Não existe nenhum município brasileiro sem 
acesso a serviços financeiros, como 
consequência da atuação dos correspondentes 
bancários. 

(C) As recomendações de Basileia 3 visam a 
aperfeiçoar a capacidade das instituições 
financeiras de absorver choques provenientes do 
sistema financeiro ou dos demais setores da 
economia, propiciando a manutenção da 
estabilidade financeira e a promoção do 
crescimento econômico sustentável. 

(D) Basileia 3 estabelece uma redução do nível de 
capital, combinado com requerimentos mínimos 
de liquidez mais flexíveis. 

(E) O BCB também pretende antecipar algumas 
recomendações de Basileia 3 referentes à 
qualidade do capital e à implementação do capital 
contracíclico. 

 

28. 
Sobre a Supervisão no Banco Central do Brasil, 
assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) A crise de 2007-2012 mostrou que o 
enfrentamento das instabilidades no sistema 
financeiro foi mais rápido e eficiente nos países 
nos quais o Banco Central mantinha capacidade 
de decidir, articular e coordenar ações, inclusive 
as relativas à supervisão do sistema financeiro. 

(B) No Brasil, o Banco Central do Brasil faz a 
supervisão de mais de três mil instituições, que 
possuem cerca de 23 mil dependências. 

(C) O processo de monitoramento do sistema 
financeiro tem como objetivo precípuo identificar 
situações ou eventos que representem risco à 
estabilidade e ao regular funcionamento do SFN, 
com vistas a propor o encaminhamento de 
soluções tempestivas e oportunas. 

(D) A supervisão direta é realizada por equipes 
técnicas, a partir de planejamento ou programa 
de fiscalização que contempla diretrizes básicas 
da atividade. 

(E) O planejamento da supervisão direta é rígido e 
não pode ser redimensionado. 
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29. 
Assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) Na supervisão indireta são realizados estudos de 
estabilidade financeira e de risco sistêmico para 
monitorar os riscos assumidos pelas instituições e 
alertar sempre que constatadas situações de 
elevação daqueles riscos ou de deterioração do 
patrimônio de determinada instituição. 

(B) O Sistema de Informações de Crédito (SCR) 
recepciona informações sobre o montante dos 
débitos e das responsabilidades por garantias de 
clientes com valor igual ou superior a um valor 
estabelecido. 

(C) O BCB, ao detectar operações cambiais ilícitas, 
inicia procedimento para apurar 
responsabilidades e, se for o caso, propor ação 
administrativa punitiva contra a instituição que 
cometeu o ilícito. 

(D) O BCB dispõe de poder legal para instaurar 
processo administrativo punitivo, quando 
verificada infração a norma legal ou regulamentar 
relativa às atividades por ele supervisionadas. 

(E) Em relação ao atendimento ao cidadão, dado o 
sigilo das reclamações, o BCB não publica 
nominalmente as instituições mais reclamadas. 

30. 
Assinale a afirmativa ERRADA: 

(A) A função de saneamento do Sistema Financeiro 
Nacional foi bastante aperfeiçoada com a reforma 
de meados da década de 1990 que contemplava 
Proer (reestruturar e sanear as instituições 
privadas), Proes (reestruturar e sanear as 
instituições públicas estaduais), FGC (garantidor 
de depósitos e aplicações) e Lei 9.447/1997 
(aumentar os poderes do BCB para sanear o 
sistema financeiro). 

(B) Com as reformas no arcabouço legal da atuação 
saneadora (Lei 9.447/1997), o BCB passou a ter 
condições de atuar preventivamente para evitar 
crises bancárias. 

(C) O acesso aos recursos do Proes terminou em 
junho de 2000, por ter expirado o prazo para 
adesões e, também, por força da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que não mais permitiu 
emitir os títulos que eram utilizados no Programa. 

(D) As modalidades de regimes especiais que podem 
ser aplicados às instituições financeiras públicas 
federais são intervenção, liquidação extrajudicial 
e administração especial temporária. 

(E) O FGC passou a poder ter uma atuação mais 
ampla agindo para prevenir crises bancárias 
comprando carteiras de crédito para dar liquidez a 
bancos com necessidades.  



 



 


