
Basa prova em 29.04.2018 

Recurso de Conhecimentos Bancários 

Questão nº 41 (Gabarito 1) 

Recurso solicitando anulação 

Gabarito preliminar: alternativa correta “A” 

41. A Resolução nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017, estabelece a segmentação do conjunto de instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a aplicar proporcionalmente a regulação prudencial. De acordo com essa Resolução, 
o Segmento 2 (S2) é composto pelos(as) 
(A) bancos múltiplos, bancos comercias, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas, de porte 
inferior a 10% e igual ou superior a 1% do PIB. 
(B) bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas que tenham 
porte igual ou superior a 10% do Produto Interno Bruto (PIB).  
(C) instituições de porte inferior a 0,1% do PIB que utilizem metodologia facultativa simplificada para apuração dos 
requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal, exceto bancos múltiplos, 
bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas. 
(D) instituições de porte inferior a 1% e igual ou superior a 0,1% do PIB. 
(E) instituições de porte inferior a 0,1% do PIB. 

TIPO DE RECURSO: anular a questão 
EXPLICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 

A questão trata da Resolução CMN nº 4.553, de 30.01.2017. 

Entre os assuntos listados no Conteúdo Programático divulgado no Anexo II do Edital Basa Cesgranrio nº 01/2018, 
26.02.2018, não consta a Resolução CMN nº 4.553, de 30.01.2017. 

A Resolução CMN nº 4.553, de 30.01.2017, não tem qualquer relação com os normativos divulgados no Anexo II: Carta 
Circular Bacen 3.409, de 12.08.2009, Circular Bacen 3.461, de 24.07.2009 e Carta Circular Bacen 3.542, 12.03.2012. 

Tendo em vista que o Edital Basa Cesgranrio nº 01/2018, 26.02.2018, estipula o regulamento do concurso, sendo 
soberano, devendo sempre prevalecer as regras ali estabelecidas, as questões da prova têm que ser elaboradas 
abordando exclusivamente o conteúdo programático que consta no Edital. 

Considerando que a questão 41 aborda matéria que não consta no Edital, solicito adotar os procedimentos que se 
fizerem necessários para anular esta questão no gabarito definitivo por abordar assunto que extrapola o conteúdo 
programático do Edital Basa Cesgranrio nº 01/2018, 26.02.2018. 

Com votos de paz e bem! 
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