
AULA GRATUITA

De onde tiraram o “mudanças nas 
provas ANBIMA”?



#SejaTop
→ Dê o like e Compartilhe;

→ Inscreva-se no canal e Ative o sininho;

→ Segue a gente no insta;

→ Me conta de onde você é...



→ Como a TopInvest vai te ajudar

○ Canal do Youtube (gratuito)

○ Grupo no Telegram (gratuito)

○ Canal de Informações no Telegram (gratuito)

○ Instagram com conteúdos de prova (gratuito)

○ Simulados no Site e Aplicativo (gratuito e pago)

○ Apostilas (gratuitas)

○ Os melhores Cursos

Conheça nossos Materiais



#VemPraTOP
→ Comenta no post da live de hoje #VemPraTOP e marca um amigo;
→ Precisamos de 500 comentários para sortearmos uma bolsa;
→ Precisamos de 1000 comentários para sortearmos duas bolsas;
→ Precisamos de 1500 comentários para sortearmos três bolsas;



Respira fundo, não há mudanças na prova

→ Várias pessoas pedindo sobre as alterações nas provas da ANBIMA;

→ As provas não terão alteração alguma, só haverá atualização de um 
conteúdo;

→ Conteúdo que está sendo atualizado: 
           
          ***BACEN e sua autonomia***



Respira fundo, não há mudanças na prova

→ Não, eu não estou brincando com você.

→ Sim, é apenas essa “grandiosa” diferença.

→ Temos algumas atualizações de conteúdos ao longo do ano, devido às 
alterações ou novas normativas e legislações, o que é normal.

→ Ou seja, não é uma surpresa.



Respira fundo, não há mudanças na prova

→ Alterações de fato sobre a sobre ou conteúdo serão avisados 
previamente pela ANBIMA, com prazo mínimo de 6 meses para os 
candidatos a fazerem a prova estejam preparados.

→ Ou seja, há a elaboração de um documento oficial feito pela  ANBIMA 
que abordará quais serão essas mudanças e datas que as provas 
começarão a cobrar estes conteúdos.



Respira fundo, não há mudanças na prova

→ Antes que você me entenda mal. Existe uma diferença entre 
mudanças nas provas ANBIMA, mudanças no conteúdo das provas 
ANBIMA e atualização de conteúdo das provas ANBIMA.



Respira fundo, não há mudanças na prova

→ Mudanças nas provas ANBIMA: alteram os módulos, sua porcentagem 
dentro da prova e trazem a inclusão ou remoção de conteúdos;

→ Atualização de conteúdo das provas ANBIMA: conteúdo existente no 
edital tem nova legislação ou mudanças normativas pelos órgãos 
responsáveis.



Respira fundo, não há mudanças na prova

→ Resumo da história: cuidado com a fonte de informações, que você 
utiliza para se informar. As fake news;

→ Em quem confiar?

→ Agora, vamos ver o que atualizou?



Como fica?

→ Em 24 de fevereiro de 2021, a partir da sanção presidencial 
(concordância presidencial com o projeto) da Lei Complementar 
179/2021, o BANCO CENTRAL obteve sua autonomia.

→  No dia 26 de agosto de 2021, o STF confirmou constitucionalidade da 
lei de autonomia do BACEN.



Como fica?

→  O BACEN passa a ser responsável técnico, operacional, administrativo e 
financeiramente para atuar em prol de seus objetivos.

→ Passa a ser independente e não mais vinculado ao ministério da economia;

→ Os objetivos do BACEN se dividem em principal e secundários:

→  Objetivo principal: assegurar a estabilidade de preços.



Como fica?

→ Objetivos secundários:

→ Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro;

→ Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica; e

→ Fomentar o pleno emprego (*).

→ Lembrando que, os secundários só 
poderão ser perseguidos quando não 
prejudicar a busca pelo objetivo geral.



Como fica?

→ Para facilitar e entender como fica o processo:

→ O CMN ainda estabelece as metas de política monetária, mas 
compete apenas ao BACEN de conduzir as políticas monetárias 
necessárias para cumprir essas metas e alcançar os objetivos próprios.



O que não muda

→ BACEN possui a mesma estrutura organizacional de 9 membros, 
sendo:

→ 1 presidente.

→ 8 diretorias;



O que não muda

→ Todos os membros da diretoria colegiada são nomeados pelo 
presidente da República, entre brasileiros de reputação ilibada e notória 
capacidade em assuntos econômico-financeiros, após aprovação pelo 
Senado Federal.



NOVIDADE

→ O mandato do presidente e dos diretores do BC terá duração de 
quatro anos, não coincidentes com o do Presidente da República. 

→ O presidente do BACEN inicia seu mandato no início do terceiro ano 
de mandato do presidente da República;

→ E a cada ano do mandato do presidente 
da República, dois diretores iniciam seus 
mandatos no primeiro dia do ano.



NOVIDADE

→ O presidente e os diretores do BACEN podem ser exonerados, se:

→ Alguma enfermidade o possibilitar de exercer a função;

→ A pedido próprio para deixar a função exercida;

→ Houver apresentação comprovada e recorrente de desempenho insuficiente 
para alcançar os objetivos do BACEN;

→ Cometer algum crime que impeça de exercer 
cargos públicos.

 



Mesmas Atribuições
→ Art 10 Lei 4.595/64 - Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil

I - Emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional;

II - Executar os serviços do meio-circulante;

III - determinar o recolhimento de até cem por cento do total dos depósitos à vista e de até sessenta por cento de outros títulos contábeis das 
instituições financeiras;

IV - receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso anterior e, ainda, os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras

V - realizar operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras
públicas e privadas;

VI - Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas

VII - Efetuar o controle dos capitais estrangeiros;

VIII - Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de Direitos
 Especiais de Saque e fazer com estas últimas todas e quaisquer operações previstas 
no Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional; 



→ Art 10 Lei 4.595/64 - Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil

IX - Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;

X - Conceder autorização às instituições financeiras;

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

XII - efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de
 títulos públicos federais;

XIII - Determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam com suas agências há mais de um 
ano;

XIV - aprovar seu regimento interno;

XV - efetuar, como instrumento de política cambial, operações de compra e venda de
moeda estrangeira e operações com instrumentos derivativos no mercado interno;

Mesmas Atribuições



→ Art 11 Lei 4.595/64 -  Compete ainda ao Banco Central da República do Brasil

I - Entender-se, em nome do Governo Brasileiro, com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais;

II - Promover, como agente do Governo Federal, a colocação de empréstimos internos ou externos;

III - Atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial;

V - Emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;

VI - Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis;

VII - Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais;

VIII - Prover, sob controle do Conselho Monetário Nacional, os serviços de sua 
Secretaria;

Mesmas Atribuições



BACEN, autarquia federal autônoma

→ Existem três categorias de meios documentais normativos que o BACEN pode 
usar:

→ Circulares: atos normativos pelos quais o BACEN, por delegação, cria normas para o SFN. 
Ou, também por delegação, regulamenta as normas contidas em resoluções do CMN.

→ Cartas circulares: instrumentos para esclarecer dúvidas ou divergências quanto à 
interpretação e à aplicação de disposições normativas.

→ Comunicados: documentos administrativos de âmbito
externo, que têm por finalidade divulgar deliberação 
ou informação relacionada à área de atuação do BACEN.

 



→ Você só paga ENQUANTO USA:

● Trilha de Sucesso:
CPA10, CPA20, CEA, ANCORD, CA300, CA400, CA600 + Simulados
R$ 97,00 por mês

● Assinatura Prestige
CFP, CFG e CNPI - CB;
R$ 197,00 por mês

● Bônus: Inglês para Profissionais de finanças
Excel do Básico ao Avançado, Mat. Financeira com HP12c,
Venda de Seguros, Como Criar o Currículo Perfeito, Técnica
 de Vendas para Profissionais de Finanças, Curso de Economia,
Tesouro Direto, Finanças Pessoais, Introdução a Análise Técnica

#Revolução
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