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Apostila
A Bíblia para o CFP®

(1) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01 [307222] Em qual etapa do Processo de Planejamento Financeiro ocorre a escolhe dos
ativos da carteira de um cliente?
 
a) Análise dos objetivos, necessidades, valores e informações do cliente. 
b) Coleta das informações necessárias para elaborar um plano financeiro.
c) Desenvolvimento de recomendações e apresentação ao cliente.
d) Implementação das recomendações do planejamento financeiro.

02  [307231]  Gustavo  sabendo  que  você  é  um  profissional  CFP®  lhe  contrata  para  fazer
uma alocação estratégica dos ativos da sua carteira. Após a sua reunião com o cliente,
você está elaborando a Política de Investimentos e possui as seguintes informações:
I – O cliente possui tolerância ao risco considerado conservadora;
II – Cliente descobriu que tem um câncer terminal;
III  – O COPOM (Comitê de Política Monetário) sinalizou na sua última ata e que deve
reduzir a Meta da Taxa Selic na próxima reunião.
Dentre os fatores descritos acima, quais você deve considerar para a elaboração da
Política de investimentos?
 
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e III.

03 [307236] Um cliente pessoa física quer efetuar uma aplicação financeira por 30 meses.
Dado um CDI  de 10% a.a,  IPCA em 4% a.a,  a  Meta-Selic  fique acima de 8,5% por  todo o
período e a as taxas apresentadas sejam constantes, aplicação financeira gerará o maior
benefício ao investidor?
 
a) CDB pré-fixado em 12% ao ano.
b) LCA com rentabilidade de 5%a.a + IPCA.
c) LTN com vencimento em 30 meses com valor de mercado de R$ 719,42.
d) RDB rendendo 110% do CDI.

04 [307242] Considere as seguintes formas de remuneração:
I – Mensalidade
II – Comissão
III – Taxa de Performance
Representam  possíveis  formas  de  compensação  de  um  planejador  financeiro  apenas
aquelas  expressas  em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
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6 Apostila
A Bíblia para o CFP®

05 [307251] Guilherme e Cecília têm 35 anos de idade e dois filhos, de 5 e 7 anos. Juntos,
eles têm um rendimento conjunto de R$ 150.000,00 por ano e despesas anuais metade
deste valor. Eles possuem um patrimônio de R$ 600 mil que acumularam durantes os
anos. O gestor pergunta como se sentem em relação ao risco em geral. Cecília diz que "a
recente  turbulência  nos  mercados  financeiros  nos  deixam  sem  dormir!"  Eles  possuem
baixa liquidez e um fundo de emergência pequeno. Eles não querem deixar nada para os
filhos. A capacidade e disposição do casal para aceitar riscos, respectivamente, são:
 
a) Abaixo e acima da média.
b) Ambas abaixo da média.
c) Acima e abaixo da média.
d) Ambas acima da média.

06  [307266]  Dentre  as  afirmativas  abaixo,  a  que  não  representa  uma  das  etapas  do
processo  de  planejamento  financeiro  é:
 
a) Identificar o estilo de vida do cliente.
b) Analisar uma única ação para que possa compor o patrimônio do cliente.
c) Implementar as recomendações de planejamento financeiro.
d) Monitorar a situação do cliente.

07 [307269] Em relação ao planejamento financeiro com um cliente, são apresentadas as
seguintes etapas:
I - Implementar as recomendações.
II – Coletar, analisar e avaliar informações detalhadas sobre o cliente.
III – Monitorar a situação do cliente.
IV – Analisar e avaliar a situação financeira.
V – Definir e estabelecer o escopo do relacionamento.
VI –Desenvolver as estratégias financeiras e apresentá-las.
Desta forma, a ordem cronológica em que são utilizadas por um planejador são:
 
a) IV, VI, V, II, I e III
b) II, VI, IV, I, III e V
c) V, II, IV, I, III e VI
d) V, II, IV, VI, I e III

08 [307270] Para a Planejar, a elaboração da Política de Investimentos no Processo de
Planejamento Financeiro, é definida no momento de:
 
a) Implementar as recomendações de planejamento financeiro.
b) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
c) Desenvolver as recomendações de planejamento financeiro.
d) Monitor a carteira de investimentos do cliente.

2
Apostila

A Bíblia para o CFP®

09 [307284] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

O perfil deste investidor, através da sua tolerância ao risco, tende a ser:
 
a) Conservador
b) Moderado
c) Arrojado
d) Ultra arrojado

10 [412116] Qual o processo para fazer uma reclamação contra um profissional CFP®?
 
a) A reclamação deve ser feita por escrito e com identificação do denunciante.
b) Qualquer pessoa pode fazer a reclamação por e-mail, telefone ou qualquer via.
c) Somente pessoa física pode fazer reclamação, devendo ser feita por escrito e

com identificação do denunciante.
d) Somente pessoa física pode fazer reclamação, devendo ser por email e sem

identificação.

11 [412126] Dentre as afirmativas abaixo, um profissional CFP® viola o Princípio Ético do
Profissionalismo:
I – Misturando os fundos de um cliente com fundos de outros clientes.
II – Emprestando dinheiro pessoal para um cliente.
III – Tomando dinheiro emprestado de um cliente.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) III.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.

12 [412149] A função da apreciação das denúncias sobre os profissionais certificados ou
associados,  com  o  poder  de  decisão  sobre  a  instauração  ou  não  de  procedimento
disciplinar, é do(a):
 
a) Equipe Planejar.
b) Grupo de Trabalho.
c) Conselho de normas éticas.
d) Comitê ético da Anbima.

3
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8 Apostila
A Bíblia para o CFP®

13 [412169]  Um profissional  CFP® trabalha  em uma instituição  financeira  como gerente
de relacionamento e recebeu instruções para ofertar um novo COE a seus clientes. Desta
forma, ele envia um e-mail a todos os seus clientes ofertando este produto, fazendo com
que 90% deles invistam nesse COE. Todos os clientes receberam o DIE (Documento de
Informações Essenciais) e assinaram o Termo de Adesão & Ciência de Riscos. Com relação
aos  Princípios  Éticos  do  Código  de  Ética  e  de  Responsabilidade  Profissional  da  Planejar,
pode-se afirmar que:
 
a) Não violou nenhum princípio ético, vide que todos os clientes que investiram no

COE, receberam os documentos obrigatórios e assinaram o Termo de Adesão &
Ciência de Riscos.

b) O profissional violou o Princípio da Integridade.
c) O profissional violou o Princípio da Objetividade.
d) O profissional violou o Princípio da Competência.

14 [412170] Em relação ao princípio do Profissionalismo do código de ética da Planejar, o
o Profissional CFP® e o Associado deverão:
I  –  Realizar  os  serviços  profissionais  observando  as  leis,  regras,  códigos  e  normas
aplicáveis  a  sua  atividade  e  em  conformidade  com  este  Código.
II – Manter atualizados seus dados cadastrais no sistema da Planejar, em até trinta dias
corridos da alteração.
III – Assessorar seus clientes apenas naquelas áreas de sua competência. Nas áreas em
que não forem competentes, o Planejador CFP® e Associado deverão buscar consultoria
e/ou encaminhar os clientes para profissionais qualificados.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

15  [412171]  Rafael,  profissional  CFP®,  trabalha  em  um  banco  de  investimentos  e
preparou o prospecto para uma oferta pública. Por engano, ele acaba enviando esse
material a um outro colega, Guilherme, também CFP®, que trabalha na área de captação
de recursos. Guilherme, percebendo o engano, comunica Rafael e deleta o e-mail. Em
seguida, Guilherme abre seu home-broker e compra o ativo alvo do prospecto, antes da
sua  publicação  ao  público.  Nesse  caso,  em relação  ao  código  de  Ética  da  Planejar,
podemos afirmar que:
 
a) Apenas Guilherme poderá ser punido, pois Rafael não é responsável pelos atos

de Guilherme e ele encaminhou o e-mail por equívoco a outro profissional
CFP®.

b) Apenas Rafael poderá ser punido, pois foi o e-mail dele que gerou o início do
problema e Guilherme não faz parte da área de criação do prospecto.

c) Nenhum será punido, pois Rafael apenas enviou um e-mail a um profissional
CFP® do mesmo banco no qual trabalha e Guilherme não faz parte da área de
criação do prospecto.

d) Ambos poderão ser punidos.

4
Apostila

A Bíblia para o CFP®

16  [412172]  Gabriel  é  um  profissional  CFP®  que  acaba  de  ingressar  em  uma  nova
instituição financeira como private banker para gerenciar uma carteira de clientes. Assim
que ele ingressa na nova função, a sua instituição financeira começa a ofertar um fundo
de private equity, no qual sua principal característica é o baixo valor para aplicação
inicial, mas que não possui liquidez. Dentro da carteira de clientes do Gabriel, está Rafael,
um  cliente  com  perfil  arrojado,  mas  que  não  investe  em  ativos  sem  liquidez.  Após
conhecer  o  cliente  e  estudar  bem  o  seu  perfil,  Gabriel  decide  não  ofertar  o  fundo  de
private Equity ao Rafael.  Nesse caso, dentre os princípios abaixo, pode-se afirmar que o
profissional cumpriu o princípio da(o):
 
a) Cliente em primeiro lugar
b) Competência
c) Profissionalismo
d) Diligência

17 [413131] De acordo com o Perfil de Competências do Planejador Financeiro, em relação
aos  componentes  do  planejamento  financeiro  relacionados  a  gestão  de  risco,  o
profissional  CFP®  deve:
 
a) Avaliar se a composição dos investimentos são compatíveis com a tolerância ao

risco do cliente.
b) Priorizar os passos de ação para auxiliar o cliente a implementar as

recomendações de gestão de ativos.
c) Determinar a tolerância do cliente ao risco de investimento.
d) Avaliar a exposição a risco do cliente diante da atual cobertura de seguros.

18  [413135]  Na  elaboração  do  um  planejamento  financeiro  para  um  cliente,  um
profissional  CFP®,  na  fase  de  Síntese,  deverá:
I – Formular estratégias de gestão de risco.
II – Determinar as atitudes e o nível de sofisticação financeira do cliente.
III – Avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

19  [413136]  É  uma  das  habilidades  profissionais  requeridas  de  um  profissional  de
planejamento  financeiro  na  área  denominada  Comunicação:
 
a) Estabelecer confiança em todas as relações profissionais. 
b) Aprender continuamente para assegurar a atualização de seu conhecimento e

habilidades. 
c) Apresentar raciocínios lógicos e persuasivos.
d) Cumprir as leis e regulamentos pertinentes a serviços financeiros.
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13 [412169]  Um profissional  CFP® trabalha  em uma instituição  financeira  como gerente
de relacionamento e recebeu instruções para ofertar um novo COE a seus clientes. Desta
forma, ele envia um e-mail a todos os seus clientes ofertando este produto, fazendo com
que 90% deles invistam nesse COE. Todos os clientes receberam o DIE (Documento de
Informações Essenciais) e assinaram o Termo de Adesão & Ciência de Riscos. Com relação
aos  Princípios  Éticos  do  Código  de  Ética  e  de  Responsabilidade  Profissional  da  Planejar,
pode-se afirmar que:
 
a) Não violou nenhum princípio ético, vide que todos os clientes que investiram no

COE, receberam os documentos obrigatórios e assinaram o Termo de Adesão &
Ciência de Riscos.

b) O profissional violou o Princípio da Integridade.
c) O profissional violou o Princípio da Objetividade.
d) O profissional violou o Princípio da Competência.

14 [412170] Em relação ao princípio do Profissionalismo do código de ética da Planejar, o
o Profissional CFP® e o Associado deverão:
I  –  Realizar  os  serviços  profissionais  observando  as  leis,  regras,  códigos  e  normas
aplicáveis  a  sua  atividade  e  em  conformidade  com  este  Código.
II – Manter atualizados seus dados cadastrais no sistema da Planejar, em até trinta dias
corridos da alteração.
III – Assessorar seus clientes apenas naquelas áreas de sua competência. Nas áreas em
que não forem competentes, o Planejador CFP® e Associado deverão buscar consultoria
e/ou encaminhar os clientes para profissionais qualificados.
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a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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criação do prospecto.

d) Ambos poderão ser punidos.
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16  [412172]  Gabriel  é  um  profissional  CFP®  que  acaba  de  ingressar  em  uma  nova
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20  [413137]  É  uma  das  habilidades  profissionais  requeridas  de  um  profissional  de
planejamento  financeiro  na  área  denominada  Cognição:
 
a) Aplicar métodos ou fórmulas matemáticas conforme adequadas. 
b) Não se apressar para entender os pontos levantados. 
c) Demonstrar discernimento ético, honestidade intelectual e imparcialidade.
d) Seguir o código profissional de ética e os padrões da prática.

21 [201212] Um investidor possui R$ 5.000.0000,00 dividido entre três bancos:
• Banco X possui R$ 500.000,00
• Banco Y possui R$ 1.500.000,00
• Banco Z possui R$ 3.500.000,00
Caso  o  cliente  queira  aplicar  em  um  investimento  para  investidores  qualificados  via  o
Banco  X,  podemos  afirmar  que:
 
a) Não poderá realizar, por não ter mais de R$ 1.000.000,00 investidos na

instituição.
b) Ele poderá realizar a aplicação, desde que transfira pelo menos R$ 500.000,00

ao banco X e assine o termo de declaração de condição de investidor
qualificado.

c) Ele poderá realizar a aplicação, mediante assinatura do termo declaração de
condição de investidor qualificado.

d) Ele poderá realizar a aplicação, pois possui patrimônio maior que R$
1.000.000,00.

22  [201213]  Em  relação  aos  investidores  profissionais  e  qualificados,  considere  as
afirmativas  abaixo
I – Instituições financeiras são considerados investidores profissionais.
II  –  Um  Agente  Autônomo  de  Investimentos,  devidamente  autorizado  pela  CVM,  é
considerado um investidor profissional em relação aos seus recursos próprios.
III – Um investidor que possui R$ 1.000.000,00 em imóveis e ateste sua condição como
investidor qualificado, será considerado como tal.
IV – Seguradoras são consideradas investidores profissionais.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II, apenas
b) I, II e IV, apenas
c) I, III e IV, apenas
d) I, II, III e IV

23 [101137] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I  –  O Banco Central  tem como atribuição regular e administrar o Sistema Financeiro
Nacional, inclusive conduzindo as políticas monetárias e cambiais.
II – O Banco Central pode emitir papel moeda, desde que tenha autorização do Conselho
Monetário Nacional.
III – O Conselho Monetário Nacional tem como função disciplinar o mercado cambial, fiscal
e crédito em todas as suas modalidades, inclusiva a moeda interna e externa.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III
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24  [101238]  As  atividades  da  B3  incluem  criação  e  administração  de  sistemas  de
negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes
de ativos, como ações, fundos, derivativos, moedas e commodities. Em complemento a
essas informações, podemos afirmar que:
 
a) Os seus membros não podem participar nos ambientes de bolsa ou de balcão da

B3.
b) Seu funcionamento independe de fiscalização da CVM.
c) A B3 é uma empresa estatal, sem negociação em bolsa de valores.
d) Outros ativos, como LCA e LCI, passaram a ser negociados na B3.

25 [203129] Considerando as afirmativas a seguir:
I – A TR (Taxa Referencial) é utilizada nas operações de financiamento de longo prazo do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
II  –  O  IGP-M  é  um  índice  de  inflação  que  apresenta  maior  impacto  quando  ocorrem
mudanças  nos  preços  do  atacado.
III – A taxa DI de um dia é calculada a partir das operações compromissadas de um dia
lastreadas em títulos públicos federais.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I.
b) II.
c) II e III.
d) I, II, III.

26 [302105] Em um presente fórum global,  presidentes de diversos bancos centrais,
demonstraram estar preocupados com o excesso de endividamento e o baixo crescimento,
e em alguns casos, perspectiva de crescimento negativo das economias de determinados
países emergentes para os próximos anos. Caso esse cenário venha a se materializar no
futuro, espera-se que:
I – As agências de classificação de risco, diminuam o rating dos países endividados.
II  –  Ocorra uma desvalorização das moedas desses países em relação ao dólar norte
americano.
III – Os preços dos títulos da dívida pública desses países, aumentem.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

27 [414208] Considere a condição de mercado abaixo:
• Dólar Forward = R$ 3,23333 /US$
• Dólar Spot = R$ 3,13333 /US$
• Taxa Livre de Risco = 8% a.a
Indique qual será o valor do Cupom Cambial para um vencimento 63 dias úteis (base 252
dias) e 108 dias corridos (base 360 dias):
 
a) + 0,798%
b) +1,523% 
c) + 2,016% 
d) – 4,034%
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28 [414209] Com relação a TLP (Taxa de Longo Prazo), podemos afirmar que:
 
a) É divulgada mensalmente com responsabilidade do BNDES.
b) É divulgada anualmente com responsabilidade do BNDES.
c) É divulgada mensalmente com responsabilidade do Banco Central.
d) É divulgada anualmente com responsabilidade do Banco Central.

29 [302204]  Qual  a  taxa equivalente de um investimento de 14%.a.a  para 185 dias
corridos?
 
a) 5,48%
b) 6,97%
c) 7,19%
d) 10,10%

30  [302225]  Uma  pessoa  deseja  financiar  R$  350.000,00  referente  à  aquisição  de  um
imóvel,  à taxa de 1% ao mês, pelo prazo de 180 meses, com o primeiro pagamento
ocorrendo no ato da contratação. Caso o cliente tivesse optado pela tabela Price, o valor
da primeira prestação será:
 
a) R$ 1.944,44
b) R$ 4.159,00
c) R$ 4.500,29
d) R$ 5.444,44

31 [302231] Rafael  está disposto a comprar um apartamento por R$ 400.000,00.  No
entanto,  ele  deseja  dar  25%  de  entrada  com  seu  FGTS  e  financiar  o  restante  do  saldo
durante os próximos 20 anos. Caso a taxa efetiva oferecida pelo seu banco for de 12% ao
ano pela tabela Price, qual será o valor da parcela que Rafael irá pagar mensalmente?
 
a) R$ 2.787,23
b) R$ 3.175,87
c) R$ 3.571,66
d) R$ 4.998,51

32 [302236] Antônio deseja acumular um valor de R$ 535.000,00. Ele possui atualmente
R$ 150.000,00 aplicados na poupança com rendimento líquido de 3,00% ao ano e pretende
realizar  aportes  mensais  de  R$  3.150,00  para  atingir  este  objetivo,  nesta  mesma
aplicação. Desta forma, Antônio atingirá seu objetivo em:
 
a) 32 meses
b) 97 meses
c) 107 meses
d) 143 meses
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33 [302263] Rafael deseja fazer um financiamento imobiliário e analisou duas propostas:
uma pela tabela SAC e a outra pela tabela Price. Essas propostas possuem taxa de juros
na modalidade prefixada iguais, além de prazos e valores também iguais. Desta forma, um
profissional poderia informar ao Rafael que:
I – Optando pela tabela SAC, a prestação inicial será maior e os valores pagos de juros
serão decrescentes ao longo do tempo.
II – Optando pela tabela Price, a prestação será constante e a amortização do principal
será crescente ao longo do tempo.
III – O Total de juros pagos será o mesmo, independente do sistema escolhido.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

34 [302267] Um determinado cliente irá efetuar o pagamento de um tributo no valor de R$
2.800,00. O valor pode ser pago em 4 parcelas iguais sem juros, com a primeira parcela no
ato ou pagamento à vista com desconto de 5%. Desta forma, a taxa de juros está aplicada
nessa operação é de:
 
a) Zero
b) 3,53% a.m
c) 3,53% no período
d) 4,25% a.m

35 [302269] Seja uma LTN com taxa spot de 12,97% para 252 dia úteis e uma segunda LTN
com rentabilidade de 13,40% de 252 dia úteis até 704 dias úteis, qual a taxa a termo de
uma LTN de 204 a 704 dias úteis?
 
a) 15,75%
b) 16,06%
c) 17,57%
d) 19,23%

36 [302305] Daniel compra uma franquia de fast-food no qual desembolsa R$ 500.000 e
prevê  fluxos  de  caixa  anual  positivos  de  R$  70.000  pelos  próximos  8  anos,  sem  valor
residual. Caso Daniel reinvista os fluxos à taxa de 5% ao ano, a Taxa Interna de Retorno
anual do projeto para o investidor será aproximadamente de:
 
a) 3,00%.
b) 3,70%.
c) 4,50%.
d) 5,00%.
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com rentabilidade de 13,40% de 252 dia úteis até 704 dias úteis, qual a taxa a termo de
uma LTN de 204 a 704 dias úteis?
 
a) 15,75%
b) 16,06%
c) 17,57%
d) 19,23%

36 [302305] Daniel compra uma franquia de fast-food no qual desembolsa R$ 500.000 e
prevê  fluxos  de  caixa  anual  positivos  de  R$  70.000  pelos  próximos  8  anos,  sem  valor
residual. Caso Daniel reinvista os fluxos à taxa de 5% ao ano, a Taxa Interna de Retorno
anual do projeto para o investidor será aproximadamente de:
 
a) 3,00%.
b) 3,70%.
c) 4,50%.
d) 5,00%.
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37 [302337] Rafael fez um investimento de R$ 150.000,00 e recebeu o seguinte fluxo:
• Caixa gerado no final do primeiro ano: R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do segundo ano : R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do terceiro ano : R$ 161.250,00
Desta  forma,  qual  é  o  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  aproximado  do  investimento,
considerando um custo de oportunidade de 7% a.a?
 
a) - R$ 1.968
b) + R$1.968
c) - R$ 4.923
d) + R$ 4.923

38 [302338] Com os resultados fornecidos abaixo, o EBITDA desta empresa é:
• Receita: R$ 150.000,00
• Despesas com fornecedores: R$ 100.000,00
• Despesas financeiras: R$ 15.000,00
• Despesas operacionais: R$ 20.000,00
• Impostos (IRPJ e CSLL): R$ 4.000,00
• Depreciação: R$ 3.000,00
• Amortização: R$ 2.000,00
• Lucro Líquido: R$ 6.000,00
 
a) R$ 14.000,00
b) R$ 18.000,00
c) $ 20.000,00
d) R$ 30.000,00

39 [302345] Um cliente fez uma aplicação de R$ 200.000,00 e realizou os seguintes
resgates:
• R$ 60.000,00 em 30 dias
• R$ 85.000,00 em 60 dias
• R$ 62.000,00 em 90 dias
Desta forma, qual foi o retorno anual deste investidor?
 
a) 1,73%
b) 7,11%
c) 22,86%
d) 8,00%

40 [302328] Uma empresa possui um patrimônio líquido de R$ 37.000,00 e possui um total
de dívidas no valor de R$ 88.000,00. Sabendo que o custo de capital próprio da empresa é
de 20%, o custo do capital de terceiros é de 16% e que a empresa está enquadrada na
alíquota  de  25%  do  IR,  o  custo  médio  ponderado  de  capital  desta  empresa
aproximadamente é de:
 
a) 7,50%
b) 8,75%
c) 14,37%
d) 17,00%
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41 [414508] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 100.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
• Ano 1: R$ 10.000,00
• Ano 2: R$ 30.000,00
• Ano 3: R$ 60.000,00
• Ano 4: R$ 35.000,00
• Ano 5: R$ 20.000,00
Considerando a Taxa Mínima de Atratividade de 12% ao ano, o período de Payback e o
Payback Descontado do projeto, respectivamente, será de:
 
a) 3 anos e 4,2 anos
b) 3 anos e 4,5 anos
c) 3,5 anos e 4,5 anos
d) 4 anos e 5 anos.

42 [102118] São considerados indícios do crime de lavagem de dinheiro:
I – Um cliente private adquire uma debenture com remuneração de 60% CDI com prazo de
vencimento em 10 anos.
II – Um cliente private compra um bem R$ 40.000,00 e vende no mesmo mês por R$
200.000,00.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, apenas
b) II, apenas
c) I e II
d) Nenhuma das duas.

43  [102146]  Certo  dia,  o  Conselho  de  Segurança  das  Nações  Unidas  solicita  a
indisponibilidade de ativos de um cliente da instituição financeira da qual você trabalha.
Diante desta situação, a instituição financeira deveria:
 
a) Bloquear a conta imediatamente e, posteriormente, comunicar ao BACEN, CVM

Ministério da Justiça e ao COAF.
b) Comunicar imediatamente ao BACEN, CVM, Ministério da Justiça e ao COAF, e,

posteriormente, fazer a o bloqueio da conta.
c) Comunicar imediatamente ao COAF e, caso o mesmo solicite, bloquear a conta.
d) Comunicar ao cliente e solicitar a documentação para que seja enviada ao CSNU

e ao COAF.
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37 [302337] Rafael fez um investimento de R$ 150.000,00 e recebeu o seguinte fluxo:
• Caixa gerado no final do primeiro ano: R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do segundo ano : R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do terceiro ano : R$ 161.250,00
Desta  forma,  qual  é  o  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  aproximado  do  investimento,
considerando um custo de oportunidade de 7% a.a?
 
a) - R$ 1.968
b) + R$1.968
c) - R$ 4.923
d) + R$ 4.923

38 [302338] Com os resultados fornecidos abaixo, o EBITDA desta empresa é:
• Receita: R$ 150.000,00
• Despesas com fornecedores: R$ 100.000,00
• Despesas financeiras: R$ 15.000,00
• Despesas operacionais: R$ 20.000,00
• Impostos (IRPJ e CSLL): R$ 4.000,00
• Depreciação: R$ 3.000,00
• Amortização: R$ 2.000,00
• Lucro Líquido: R$ 6.000,00
 
a) R$ 14.000,00
b) R$ 18.000,00
c) $ 20.000,00
d) R$ 30.000,00

39 [302345] Um cliente fez uma aplicação de R$ 200.000,00 e realizou os seguintes
resgates:
• R$ 60.000,00 em 30 dias
• R$ 85.000,00 em 60 dias
• R$ 62.000,00 em 90 dias
Desta forma, qual foi o retorno anual deste investidor?
 
a) 1,73%
b) 7,11%
c) 22,86%
d) 8,00%

40 [302328] Uma empresa possui um patrimônio líquido de R$ 37.000,00 e possui um total
de dívidas no valor de R$ 88.000,00. Sabendo que o custo de capital próprio da empresa é
de 20%, o custo do capital de terceiros é de 16% e que a empresa está enquadrada na
alíquota  de  25%  do  IR,  o  custo  médio  ponderado  de  capital  desta  empresa
aproximadamente é de:
 
a) 7,50%
b) 8,75%
c) 14,37%
d) 17,00%
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41 [414508] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 100.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
• Ano 1: R$ 10.000,00
• Ano 2: R$ 30.000,00
• Ano 3: R$ 60.000,00
• Ano 4: R$ 35.000,00
• Ano 5: R$ 20.000,00
Considerando a Taxa Mínima de Atratividade de 12% ao ano, o período de Payback e o
Payback Descontado do projeto, respectivamente, será de:
 
a) 3 anos e 4,2 anos
b) 3 anos e 4,5 anos
c) 3,5 anos e 4,5 anos
d) 4 anos e 5 anos.

42 [102118] São considerados indícios do crime de lavagem de dinheiro:
I – Um cliente private adquire uma debenture com remuneração de 60% CDI com prazo de
vencimento em 10 anos.
II – Um cliente private compra um bem R$ 40.000,00 e vende no mesmo mês por R$
200.000,00.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, apenas
b) II, apenas
c) I e II
d) Nenhuma das duas.

43  [102146]  Certo  dia,  o  Conselho  de  Segurança  das  Nações  Unidas  solicita  a
indisponibilidade de ativos de um cliente da instituição financeira da qual você trabalha.
Diante desta situação, a instituição financeira deveria:
 
a) Bloquear a conta imediatamente e, posteriormente, comunicar ao BACEN, CVM

Ministério da Justiça e ao COAF.
b) Comunicar imediatamente ao BACEN, CVM, Ministério da Justiça e ao COAF, e,

posteriormente, fazer a o bloqueio da conta.
c) Comunicar imediatamente ao COAF e, caso o mesmo solicite, bloquear a conta.
d) Comunicar ao cliente e solicitar a documentação para que seja enviada ao CSNU

e ao COAF.
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44 [202215] Gustavo,  diretor  da empresa XYZ,  comenta a seu irmão Rodrigo,  que a
empresa onde ele trabalha será comprada pelo dobro do valor negociada na bolsa. Com
isso, seu irmão liga para o seu corretor Victório, para comprar as ações antes deste
notícia ser divulgada ao mercado. Victório, sem questionar nada, executa a ordem de
compra. Um mês depois, com a notícia de compra da empresa ocorrendo, Rodrigo liga
novamente para seu corretor Victório e solicita a venda das ações pelo dobro do valor
adquirido. Victório, novamente sem questionar nada, executa a ordem de venda e ainda o
parabeniza pela operação. Após isso, Rodrigo divide o lucro com seu irmão Gustavo. Desta
forma, podemos afirmar que:
 
a) Os irmãos Gustavo e Rodrigo, e o corretor Victório cometeram crime de insider

trading.
b) Os irmãos Gustavo e Rodrigo cometeram crime de insider trading, e o corretor

Victório cometeu uma infração administrativa.
c) Os irmãos Gustavo e Rodrigo cometeram crime de insider trading, e o corretor

Victório não cometeu nem crime e nem infração administrativa.
d) Não houve nenhuma ilegalidade.

45 [307305] Considerando o balanço patrimonial de uma pessoa física conforme abaixo:

 
a) 6%
b) 8,7%
c) 13%
d) 15%

46 [307306] Um consultor de investimentos recebeu as informações abaixo a respeito de
uma família e necessita informar qual seu Patrimônio Líquido. O que ele dirá?

 
a) R$ 200.000,00
b) R$ 255.000,00
c) R$ 331.498,00
d) R$ 389.716,00
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47 [415303] Em relação ao crédito rural, ele abrange recursos destinados a:
I – Custeio
II – Investimento
III – Comercialização
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

48 [415113] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O fluxo de caixa anual líquido da família é de:
 
a) R$ 943.000,00
b) R$ 961.000,00
c) R$ 1.008.000,00
d) R$ 1.026.000,00
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44 [202215] Gustavo,  diretor  da empresa XYZ,  comenta a seu irmão Rodrigo,  que a
empresa onde ele trabalha será comprada pelo dobro do valor negociada na bolsa. Com
isso, seu irmão liga para o seu corretor Victório, para comprar as ações antes deste
notícia ser divulgada ao mercado. Victório, sem questionar nada, executa a ordem de
compra. Um mês depois, com a notícia de compra da empresa ocorrendo, Rodrigo liga
novamente para seu corretor Victório e solicita a venda das ações pelo dobro do valor
adquirido. Victório, novamente sem questionar nada, executa a ordem de venda e ainda o
parabeniza pela operação. Após isso, Rodrigo divide o lucro com seu irmão Gustavo. Desta
forma, podemos afirmar que:
 
a) Os irmãos Gustavo e Rodrigo, e o corretor Victório cometeram crime de insider

trading.
b) Os irmãos Gustavo e Rodrigo cometeram crime de insider trading, e o corretor

Victório cometeu uma infração administrativa.
c) Os irmãos Gustavo e Rodrigo cometeram crime de insider trading, e o corretor

Victório não cometeu nem crime e nem infração administrativa.
d) Não houve nenhuma ilegalidade.

45 [307305] Considerando o balanço patrimonial de uma pessoa física conforme abaixo:

 
a) 6%
b) 8,7%
c) 13%
d) 15%

46 [307306] Um consultor de investimentos recebeu as informações abaixo a respeito de
uma família e necessita informar qual seu Patrimônio Líquido. O que ele dirá?

 
a) R$ 200.000,00
b) R$ 255.000,00
c) R$ 331.498,00
d) R$ 389.716,00
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47 [415303] Em relação ao crédito rural, ele abrange recursos destinados a:
I – Custeio
II – Investimento
III – Comercialização
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

48 [415113] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O fluxo de caixa anual líquido da família é de:
 
a) R$ 943.000,00
b) R$ 961.000,00
c) R$ 1.008.000,00
d) R$ 1.026.000,00
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49 [415114] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O Índice de Endividamento dessa família é aproximadamente de:
 
a) 4,06%
b) 4,15%
c) 4,49%
d) 5,06%
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50 [415115] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O Índice de Cobertura mensal dessa família é aproximadamente de:
 
a) 8 meses
b) 9 meses
c) 13 meses
d) 101 meses
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49 [415114] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O Índice de Endividamento dessa família é aproximadamente de:
 
a) 4,06%
b) 4,15%
c) 4,49%
d) 5,06%

14
Apostila

A Bíblia para o CFP®

50 [415115] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O Índice de Cobertura mensal dessa família é aproximadamente de:
 
a) 8 meses
b) 9 meses
c) 13 meses
d) 101 meses
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51 [415116] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

A reserva de Emergência recomendada para essa família seria de:
 
a) R$ 40.000,00 a R$ 120.000,00
b) R$ 177.250,00 a R$ 709.000,00
c) R$ 193.500,00 a R$ 774.000,00
d) Com esse tipo de estrutura financeira, não é necessário reserva de emergência.

52 [415327] João foi na sua agência e deseja contratar um financiamento imobiliário, mas
tem algumas dúvidas sobre o seguro habitacional. Desta forma, você diz que:
I – Além de contratar o seguro habitacional, ele pode contratar um seguro residencial para
proteção dos bens em seu interior.
II – O seguro habitacional é um seguro opcional para o João.
III  – Esse seguro cobre danos físicos causados por incêndio, queda de raio, explosão,
vendaval, desmoronamento de paredes ou outra parte estrutural.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

53 [415328] Rafael tomou um empréstimo de R$ 100.000,00, no qual pagará daqui 120
dias corridos.  A instituição financeira lhe informa que a taxa de juros cobrada para este
tipo de operação é de 2,95% a.m (juros compostos) e que haverão custos de TAC (Taxa de
Abertura de Crédito) de R$ 80,00, seguro prestamista com único pagamento de R$ 25,00 e
IOF de R$ 492,00. Desta forma, podemos afirmar que a taxa de juros efetiva da operação
será aproximadamente de:
 
a) 41,75% a.a.
b) 44,59% a.a.
c) 44,70% a.a.
d) 45,05% a.a.
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54 [415330] Em relação a Taxa de Administração de Consórcios, a sua cobrança ocorre
sobre:
I – Carta de crédito
II – Fundo de Reserva
III – Seguro
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
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(1) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202638] Em relação as finanças comportamentais podemos afirmar que:
I  –  O  investidor  é  sempre  racional  e  escolhe  as  melhores  opções  de  investimentos
analisando risco e retorno.
II – O investidor sempre analisa o preço e os fundamentos da empresa na qual ele estará
investimento.
Estas afirmativas estão:
 
a) Correta e Correta
b) Correta e Incorreta
c) Incorreta e Correta
d) Incorreta e Incorreta

02 [202632] Um cliente observa as seguintes lâminas de dois fundos de investimentos:
A  partir  destes  dados,  este  cliente  decide  investir  no  fundo ações.  Desta  forma,  as
finanças comportamentais define esse tipo de comportamento como:

 
a) Excesso de confiança
b) Efeito Manada
c) Representatividade
d) Disponibilidade

03 [202634] Rafael comprou ações da empresa “RT Education S/A” em um IPO (Initial
Public  Offering)  pelo  valor  de  R$  20,00  cada.  Depois  de  um  tempo,  ele  vê  as  mesmas
ações sendo negociadas ao valor de R$ 10,00 na bolsa valores. Sabendo disso, ele lhe diz
que se realizar a venda agora, vai ir contra a estratégia dele.
As finanças comportamentais definem isso como:
 
a) Ancoragem.
b) Representatividade.
c) Aversão a perda.
d) Excesso de confiança.

04 [428006] Um cliente ganhou um alto valor de herança. Seu assessor de investimentos
verificou  que  o  mesmo  possui  aceitação  ao  risco  e  que  possui  uma  carteira  bem
diversificada.  Além  disso,  o  mesmo  ainda  possui  R$  23  milhões  para  aplicar,  porém  ao
identificar todas as possibilidades apresentadas pelo seu assessor, não deseja mexer na
carteira, mesmo estando negativas. Desta forma, podemos dizer que o cliente apresentou
o viés denominado:
 
a) Ancoragem
b) Saliência
c) Status Quo
d) Aversão a perda
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05  [303127]  Uma  debênture  brasileira  que  possui  valor  de  face  de  R$  1.000,00,
vencimento em cinco anos e taxa de cupom de 10% ao ano (com pagamento anual), está
sendo negociada com R$ 72,00 de desconto. Desta forma, podemos afirmar que o current
yield deste título é aproximadamente de:
 
a) 7,20% a.a.
b) 8,00% a.a.
c) 10,00% a.a.
d) 10,78% a.a.

06  [303128]  Uma  debênture  brasileira  que  possui  valor  de  face  de  R$  1.000,00,
vencimento em cinco anos e taxa de cupom de 10% ao ano (com pagamento anual), está
sendo negociada com R$ 72,00 de desconto. Desta forma, podemos afirmar que o yield to
maturity deste título é aproximadamente de:
 
a) 9,88% a.a.
b) 10,00% a.a.
c) 11,72% a.a.
d) 12,00% a.a.

07 [303116] Quatro amigos vieram lhe consultar sobre quanto cada um receberia pelo
Fundo Garantidor de Crédito (FGC) se o banco XYZ viesse à falência, já que possuem as
seguintes contas conjuntas:

 
a) Eduardo R$ 250mil; Marcelo R$ 100 mil; Pedro R$ 208.333,33; Rafael R$

83.333,33.
b) Eduardo R$ 250 mil Marcelo R$ 100 mil; Pedro R$ 250 mil; Rafael R$

216.666,66.
c) Eduardo R$ 400 mil; Marcelo R$ 200 mil; Pedro R$ 250 mil; Rafael R$ 83.333,33.
d) Eduardo R$ 1,1 milhão; Marcelo R$ 200 mil; Pedro R$ 900 mil; Rafael R$ 650

mil.

08 [422009] Rafael está analisando uma ação que possui as seguintes projeções:
• Valor da Ação: R$ 3,00
• Dividendos de R$ 0,40 por ano nos primeiros 5 anos
• Dividendos de R$ 0,70 por ano a partir do sexto ano
Considerando um retorno exigido pelo mercado de 20% ao ano, Rafael deveria:
 
a) Comprar a ação, pois ela está acima do seu preço justo.
b) Comprar a ação, pois ela está abaixo do seu preço justo.
c) Vender a ação, pois ela está acima do seu preço justo.
d) Vender a ação, pois ela está abaixo do seu preço justo.

19



23Apostila
A Bíblia para o CFP®

(1) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202638] Em relação as finanças comportamentais podemos afirmar que:
I  –  O  investidor  é  sempre  racional  e  escolhe  as  melhores  opções  de  investimentos
analisando risco e retorno.
II – O investidor sempre analisa o preço e os fundamentos da empresa na qual ele estará
investimento.
Estas afirmativas estão:
 
a) Correta e Correta
b) Correta e Incorreta
c) Incorreta e Correta
d) Incorreta e Incorreta

02 [202632] Um cliente observa as seguintes lâminas de dois fundos de investimentos:
A  partir  destes  dados,  este  cliente  decide  investir  no  fundo ações.  Desta  forma,  as
finanças comportamentais define esse tipo de comportamento como:

 
a) Excesso de confiança
b) Efeito Manada
c) Representatividade
d) Disponibilidade

03 [202634] Rafael comprou ações da empresa “RT Education S/A” em um IPO (Initial
Public  Offering)  pelo  valor  de  R$  20,00  cada.  Depois  de  um  tempo,  ele  vê  as  mesmas
ações sendo negociadas ao valor de R$ 10,00 na bolsa valores. Sabendo disso, ele lhe diz
que se realizar a venda agora, vai ir contra a estratégia dele.
As finanças comportamentais definem isso como:
 
a) Ancoragem.
b) Representatividade.
c) Aversão a perda.
d) Excesso de confiança.

04 [428006] Um cliente ganhou um alto valor de herança. Seu assessor de investimentos
verificou  que  o  mesmo  possui  aceitação  ao  risco  e  que  possui  uma  carteira  bem
diversificada.  Além  disso,  o  mesmo  ainda  possui  R$  23  milhões  para  aplicar,  porém  ao
identificar todas as possibilidades apresentadas pelo seu assessor, não deseja mexer na
carteira, mesmo estando negativas. Desta forma, podemos dizer que o cliente apresentou
o viés denominado:
 
a) Ancoragem
b) Saliência
c) Status Quo
d) Aversão a perda

18
Apostila

A Bíblia para o CFP®

05  [303127]  Uma  debênture  brasileira  que  possui  valor  de  face  de  R$  1.000,00,
vencimento em cinco anos e taxa de cupom de 10% ao ano (com pagamento anual), está
sendo negociada com R$ 72,00 de desconto. Desta forma, podemos afirmar que o current
yield deste título é aproximadamente de:
 
a) 7,20% a.a.
b) 8,00% a.a.
c) 10,00% a.a.
d) 10,78% a.a.

06  [303128]  Uma  debênture  brasileira  que  possui  valor  de  face  de  R$  1.000,00,
vencimento em cinco anos e taxa de cupom de 10% ao ano (com pagamento anual), está
sendo negociada com R$ 72,00 de desconto. Desta forma, podemos afirmar que o yield to
maturity deste título é aproximadamente de:
 
a) 9,88% a.a.
b) 10,00% a.a.
c) 11,72% a.a.
d) 12,00% a.a.

07 [303116] Quatro amigos vieram lhe consultar sobre quanto cada um receberia pelo
Fundo Garantidor de Crédito (FGC) se o banco XYZ viesse à falência, já que possuem as
seguintes contas conjuntas:

 
a) Eduardo R$ 250mil; Marcelo R$ 100 mil; Pedro R$ 208.333,33; Rafael R$

83.333,33.
b) Eduardo R$ 250 mil Marcelo R$ 100 mil; Pedro R$ 250 mil; Rafael R$

216.666,66.
c) Eduardo R$ 400 mil; Marcelo R$ 200 mil; Pedro R$ 250 mil; Rafael R$ 83.333,33.
d) Eduardo R$ 1,1 milhão; Marcelo R$ 200 mil; Pedro R$ 900 mil; Rafael R$ 650

mil.

08 [422009] Rafael está analisando uma ação que possui as seguintes projeções:
• Valor da Ação: R$ 3,00
• Dividendos de R$ 0,40 por ano nos primeiros 5 anos
• Dividendos de R$ 0,70 por ano a partir do sexto ano
Considerando um retorno exigido pelo mercado de 20% ao ano, Rafael deveria:
 
a) Comprar a ação, pois ela está acima do seu preço justo.
b) Comprar a ação, pois ela está abaixo do seu preço justo.
c) Vender a ação, pois ela está acima do seu preço justo.
d) Vender a ação, pois ela está abaixo do seu preço justo.

19



24 Apostila
A Bíblia para o CFP®

09 [303205] Uma empresa teve R$ 1.100,00 de lucro líquido e 50% deste lucro será
distribuído  em  bonificação  a  valor  de  mercado.  A  empresa  é  composta  por  600  ações,
sendo elas negociadas no mercado a R$ 2,00. Um acionista que possui 40% do capital
societário, depois deste aumento, terá:
 
a) 110 ações.
b) 240 ações.
c) 350 ações.
d) 460 ações.

10 [204209] Na tabela abaixo estão listados dois indicadores das empresas A e B, que
possuem características semelhantes e atuam no mesmo segmento de mercado.

 
a) A, porque possui um P/L mais baixo e a mesma taxa de crescimento dos lucros.
b) B, porque possui um P/L mais alto e a mesma taxa de crescimento dos lucros.
c) A, porque possui um P/L mais baixo, não importando o crescimento esperado

dos lucros.
d) B, porque possui um P/L mais alto, não importando o crescimento esperado dos

lucros.

11 [303208] Uma empresa faz um aporte de capital de 30%. A ação custa hoje R$ 2,50 e o
valor da subscrição é de R$ 2,40. Após o aporte, o valor da ação será aproximadamente:
 
a) R$ 2,40
b) R$ 2,48
c) R$ 2,50
d) R$ 2,52

12 [422001]  Uma empresa  paga  um dividendo de  R$  2,40.  Sabendo que  a  taxa  de
crescimento desses dividendos será de 5% ao ano e o retorno mínimo esperado pelo
acionista é 10%, qual será o valor ideal da ação?
 
a) R$ 24,00.
b) R$ 25,20.
c) R$ 48,00.
d) R$ 50,40.
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13 [105136] Em relação ao “Termo de Adesão & Ciência de Risco” podemos afirmar que:
 
a) Ao assinar, o cotista declara que irá ler todos os documentos como

regulamento, da lâmina e formulário de informações complementares para
poder fazer a devida aplicação financeira.

b) É obrigatório a todos, exceto aos fundos de renda fixa de curto prazo.
c) Ao assinar, o cotista declara que é um investidor qualificado com aplicações

financeiras superiores a R$ 1.000.000,00, podendo desta forma, realizar aportes
em fundos de investimentos específicos.

d) Ao assinar o devido termo, o cotista toma ciência de todos os fatores de riscos
envolvidos, teve acesso ao regulamento e que não há qualquer garantia contra
eventuais perdas patrimoniais que possam acontecer por causa do fundo.

14  [105304]  Um  fundo  para  investidores  não  qualificados  pode  concentrar  os
investimentos em títulos emitidos por um mesmo grupo financeiro e em títulos emitidos
por um mesmo grupo não financeiro, respectivamente:
 
a) Até 20% e 20% da carteira.
b) Até 20% e 10% da carteira.
c) Até 10% e 20% da carteira.
d) Até 10% e 10% da carteira.

15 [426106] Seu cliente recebeu R$ 6.000.000,00 de herança e estava com o intuito de
investir  em imóveis.  Desta forma,  analisando as opções,  ele  ficou em dúvida entre duas
alternativas: comprar um imóvel para alugar na pessoa física no qual lhe pagariam um
aluguel de R$ 35.000,00 por mês; ou comprar cotas de um fundo imobiliário negociado em
bolsa, que possui 150 cotistas, 50.000 cotas ao total, distribuição de dividendos de R$
10,00 por cota, sendo que o de valor atual da cota é de R$ 2.100,00. Desta forma, você
informa  a  seu  cliente  que,  considerando  apenas  a  primeira  renda  mensal  de  cada
investimento, ele:
 
a) Deveria investir na construção das casas, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,58% ao mês.
b) Deveria investir na construção das casas, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,44% ao mês.
c) Deveria investir no fundo imobiliário, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,48% ao mês.
d) Deveria investir no fundo imobiliário, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,38% ao mês.

16 [204364] Um exportador está temendo a flutuação no câmbio que pode vir a acontecer
no  médio  prazo.  Diante  disso,  ele  procura  um  profissional  para  lhe  ajudar  a  fazer  um
hedge.  O  profissional  financeiro  deveria  recomendar  a:
 
a) Venda de dólar através de NDF.
b) Compra de dólar através de NDF.
c) Compra de Opção de Compra de dólar.
d) Compra de Dólar no mercado a vista.
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a) Deveria investir na construção das casas, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,58% ao mês.
b) Deveria investir na construção das casas, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,44% ao mês.
c) Deveria investir no fundo imobiliário, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,48% ao mês.
d) Deveria investir no fundo imobiliário, pois seu retorno líquido mensal será

aproximadamente de 0,38% ao mês.

16 [204364] Um exportador está temendo a flutuação no câmbio que pode vir a acontecer
no  médio  prazo.  Diante  disso,  ele  procura  um  profissional  para  lhe  ajudar  a  fazer  um
hedge.  O  profissional  financeiro  deveria  recomendar  a:
 
a) Venda de dólar através de NDF.
b) Compra de dólar através de NDF.
c) Compra de Opção de Compra de dólar.
d) Compra de Dólar no mercado a vista.
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17 [303302] Rafael deseja comprar as ações da “RToro Education S/A” na bolsa que
estava cotada a R$ 21,00, mas, ao invés disso, ele comprou uma opção de compra at-the-
money (strike  = R$ 21,00)  a  R$ 1,10.  Na data  do  vencimento,  as  ações  da  “RToro
Education  S/A”  estavam  sendo  negociadas  a  R$  25,00,  qual  resultado  financeiro  que  o
investidor  teve?
 
a) Lucro de R$ 1,10
b) Lucro de R$ 2,90 por opção.
c) Lucro de R$ 4,00 por opção.
d) Prejuízo de R$ 4,00 por opção.

18 [425303] Em relação ao índice VIX, pode-se afirmar que:
 
a) um valor elevado corresponde a uma maior aversão ao risco dos investidores.
b) um valor elevado corresponde a um mercado menos volátil.
c) representa uma medida da volatilidade dos últimos 60 dias do Dow Jones.
d) mede o custo do uso de opções como hedge para um declínio no Nasdaq.

19 [425306] Em relação as aplicações em Hedge Funds, podemos afirmar que estes fundos
possuem as seguintes características:

 
a) Vinculada ao Benchmark // SEC // INDEPENDENTE
b) Vinculada ao Benchmark // NÃO FISCALIZADO // DEPENDENTE
c) Absoluta // SEC // DEPENDENTE
d) Absoluta // NÃO FISCALIZADO // INDEPENDENTE

20 [425105] Um investidor brasileiro deseja investir em uma Eurobond com vencimento
em 20 anos. Caso este título tenha uma proteção para o emissor, esta proteção seria
através de:
 
a) Uma cláusula de CALL com exercício a valor de mercado.
b) Uma cláusula de CALL com exercício a valor fixo.
c) Uma cláusula de PUT com exercício a valor de mercado.
d) Uma cláusula de PUT com exercício a valor fixo.
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21 [426104] Cliente que decide comprar um imóvel para alugar, os principais riscos que
ele corre são:
 
a) Danos físicos, roubo e mercado
b) Vacância, lei do inquilino e mercado.
c) Vacância, roubo e falta de pagamento
d) Danos físicos, lei do inquilino e mercado.

22 [207230]  Considere  a  seguinte  informação,  com respeito  ao  coeficiente  de  correlação
entre os ativos X, Y e W:

 
a) X e Z não devem ser escolhidos, pois não é possível ter correlação neutra

(0,50).
b) X e Z devem ser escolhidos, pois quanto menor a correlação, mais diversificada

é a carteira de investimentos
c) Y e Z devem ser escolhidos, pois coeficiente igual a 1 significa boa

diversificação.
d) Indiferente é a escolha do par de ativos, pois somente há diversificação quando

o coeficiente de correlação é negativo.

23  [207330]  Um  investidor  deseja  realizar  uma  diversificação  na  sua  carteira  de
investimentos e busca um profissional do mercado financeiro. Diante disso, o profissional
identifica que este cliente está comprado em índice futuro de ibovespa e tem aplicações
em um fundo multimercado estratégia livre. Com estas informações, o profissional deveria
recomendar uma compra de:
 
a) LFT
b) Fundo de Investimentos em Ações (FIA)
c) Opção de Compra de Índice Bovespa
d) Índice Futuro de Dólar.
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17 [303302] Rafael deseja comprar as ações da “RToro Education S/A” na bolsa que
estava cotada a R$ 21,00, mas, ao invés disso, ele comprou uma opção de compra at-the-
money (strike  = R$ 21,00)  a  R$ 1,10.  Na data  do  vencimento,  as  ações  da  “RToro
Education  S/A”  estavam  sendo  negociadas  a  R$  25,00,  qual  resultado  financeiro  que  o
investidor  teve?
 
a) Lucro de R$ 1,10
b) Lucro de R$ 2,90 por opção.
c) Lucro de R$ 4,00 por opção.
d) Prejuízo de R$ 4,00 por opção.

18 [425303] Em relação ao índice VIX, pode-se afirmar que:
 
a) um valor elevado corresponde a uma maior aversão ao risco dos investidores.
b) um valor elevado corresponde a um mercado menos volátil.
c) representa uma medida da volatilidade dos últimos 60 dias do Dow Jones.
d) mede o custo do uso de opções como hedge para um declínio no Nasdaq.

19 [425306] Em relação as aplicações em Hedge Funds, podemos afirmar que estes fundos
possuem as seguintes características:

 
a) Vinculada ao Benchmark // SEC // INDEPENDENTE
b) Vinculada ao Benchmark // NÃO FISCALIZADO // DEPENDENTE
c) Absoluta // SEC // DEPENDENTE
d) Absoluta // NÃO FISCALIZADO // INDEPENDENTE

20 [425105] Um investidor brasileiro deseja investir em uma Eurobond com vencimento
em 20 anos. Caso este título tenha uma proteção para o emissor, esta proteção seria
através de:
 
a) Uma cláusula de CALL com exercício a valor de mercado.
b) Uma cláusula de CALL com exercício a valor fixo.
c) Uma cláusula de PUT com exercício a valor de mercado.
d) Uma cláusula de PUT com exercício a valor fixo.
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21 [426104] Cliente que decide comprar um imóvel para alugar, os principais riscos que
ele corre são:
 
a) Danos físicos, roubo e mercado
b) Vacância, lei do inquilino e mercado.
c) Vacância, roubo e falta de pagamento
d) Danos físicos, lei do inquilino e mercado.

22 [207230]  Considere  a  seguinte  informação,  com respeito  ao  coeficiente  de  correlação
entre os ativos X, Y e W:

 
a) X e Z não devem ser escolhidos, pois não é possível ter correlação neutra

(0,50).
b) X e Z devem ser escolhidos, pois quanto menor a correlação, mais diversificada

é a carteira de investimentos
c) Y e Z devem ser escolhidos, pois coeficiente igual a 1 significa boa

diversificação.
d) Indiferente é a escolha do par de ativos, pois somente há diversificação quando

o coeficiente de correlação é negativo.

23  [207330]  Um  investidor  deseja  realizar  uma  diversificação  na  sua  carteira  de
investimentos e busca um profissional do mercado financeiro. Diante disso, o profissional
identifica que este cliente está comprado em índice futuro de ibovespa e tem aplicações
em um fundo multimercado estratégia livre. Com estas informações, o profissional deveria
recomendar uma compra de:
 
a) LFT
b) Fundo de Investimentos em Ações (FIA)
c) Opção de Compra de Índice Bovespa
d) Índice Futuro de Dólar.
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24 [306506] Um comitê de um fundo de pensão se reúne a cada 6 meses para fazer o
rebalanceamento da carteira. Em janeiro de 2020, eles se reuniram e perceberam que a
composição do fundo não estava de acordo com a política de investimentos. No entanto,
durante  a  reunião,  decidiram não  rebalancear  conforme  a  política  de  investimentos,
mantendo a carteira como estava, conforme tabela abaixo:

 
a) –18,80%; – 0,82%
b) –18,80%; + 0,82%
c) –19,62%; – 0,82%
d) –19,62%; + 0,82%

25 [427306] Um investidor possui R$ 1.000.000,00 alocados da seguinte forma:
• R$ 600.0000,00 em LFT (Tesouro Selic);
• R$ 300.0000,00 em Fundos Multimercado;
• R$ 100.0000,00 em ETF (Ibovespa).
Considerando que esse investidor segue a estratégia Constant Mix e deseja rebalancear
sua carteira, qual será a sua composição após o ajuste, sabendo que o Tesouro Selic
valorizou 3%, os Fundos Multimercado valorizaram 10% e o ETF de Ibovespa desvalorizou
5%? Desconsidere impostos ou outras taxa.
 
a) R$ 600.000 em LFT; R$ 330.000 em Fundos Multimercado; R$ 113.000 em ETF.
b) R$ 618.000 em LFT; R$ 330.000 em Fundos Multimercado; R$ 95.000 em ETF.
c) R$ 625.800 em LFT; R$ 312.900 em Fundos Multimercado; R$ 104.300 em ETF.
d) R$ 1.043.000 em LFT; pois após rebalanceamentos das estratégicas Constant

Mix, as carteiras sempre serão compostas em 100% de ativos livres de risco.

26  [303197]  Um  gestor  de  renda  fixa  avalia  uma  carteira  composto  por  três  títulos
públicos,  conforme  tabela  abaixo:

 
a) 273 dias úteis
b) 275 dias úteis
c) 283 dias úteis
d) 293 dias úteis
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(1) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria

01 [106203] Guilherme é profissional liberal e contribui para o RGPS. Desta forma, ele tem
direito aos benefícios:
 
a) Auxílio Doença; Auxílio Desemprego; e Aposentadoria pela Regra Geral.
b) Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria pela Regra Geral; e Auxílio Acidente.
c) Auxilio morte; Auxilio acidente; e Aposentadoria pela regra geral.
d) Auxílio Doença; Aposentadoria pela Regra Geral; e Aposentadoria por Invalidez.

02 [305110] Durante uma reunião com seu cliente, ele lhe informa que deseja ter uma
renda perpétua na aposentadoria no valor de R$ 3.200,00, a valores atuais. Considerando
um  retorno  nominal  constante  de  0,90%  ao  mês  e  uma  inflação,  também  constante,  de
0,38% ao mês, você informa ao cliente que será necessário acumular:
 
a) R$ 355.555,00
b) R$ 492.307,00
c) R$ 615.384,00
d) R$ 842.105,00

03 [307271] Antônio tem uma carteira de investimentos acumulada de R$ 10.000.000,00.
Agora  que ele  decidiu  viver  de  renda,  ele  buscou aconselhamento  com seu gerente
especialista em investimentos. Ele avalia que necessita de R$ 600.000,00 por ano para
manter seu padrão de vida atual e sustentar sua família. Desta forma, qual deveria ser a
orientação  de  investimento,  de  forma  a  atender  ao  retorno  desejado,  sabendo  que
Antônio aceita tomar risco? Considere:
• Inflação de 4,5% a.a.
• Retorno real da renda fixa = 4% a.a.
• Prêmio pelo risco da renda variável = 10% a.a.
 
a) 50% renda fixa e 50% renda variável
b) 60% renda fixa e 40% renda variável
c) 80% renda fixa e 20% renda variável
d) 90% renda fixa e 10% renda variável

04 [434102] Rafael trabalha há 17 anos para a empresa RToro Education S/A. No ano
passado, a RToro Education S/A decidiu participar de um Fundo Multipatrocinado e, como
forma de incentivo, colabora em paridade com os valores depositados pelos funcionários,
limitado  a  12%  da  renda  do  empregado.  Adicionalmente,  para  cada  cinco  anos  de
empresa, a RToro Education S/A acrescentará à sua participação no fundo, um incremento
de 10%, limitado a duas vezes o valor de contribuição do funcionário. Se Rafael decidir
sair da empresa, é incorreto afirmar que:
 
a) Poderá perder os valores depositados no fundo pela RToro Education S/A.
b) Poderá manter sua participação no fundo, mas sem os aportes da empresa.
c) Poderá perder todos os valores depositados no fundo.
d) Poderá solicitar a portabilidade dos valores por ele pagos para um novo plano

em uma EAPC.
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24 [306506] Um comitê de um fundo de pensão se reúne a cada 6 meses para fazer o
rebalanceamento da carteira. Em janeiro de 2020, eles se reuniram e perceberam que a
composição do fundo não estava de acordo com a política de investimentos. No entanto,
durante  a  reunião,  decidiram não  rebalancear  conforme  a  política  de  investimentos,
mantendo a carteira como estava, conforme tabela abaixo:

 
a) –18,80%; – 0,82%
b) –18,80%; + 0,82%
c) –19,62%; – 0,82%
d) –19,62%; + 0,82%

25 [427306] Um investidor possui R$ 1.000.000,00 alocados da seguinte forma:
• R$ 600.0000,00 em LFT (Tesouro Selic);
• R$ 300.0000,00 em Fundos Multimercado;
• R$ 100.0000,00 em ETF (Ibovespa).
Considerando que esse investidor segue a estratégia Constant Mix e deseja rebalancear
sua carteira, qual será a sua composição após o ajuste, sabendo que o Tesouro Selic
valorizou 3%, os Fundos Multimercado valorizaram 10% e o ETF de Ibovespa desvalorizou
5%? Desconsidere impostos ou outras taxa.
 
a) R$ 600.000 em LFT; R$ 330.000 em Fundos Multimercado; R$ 113.000 em ETF.
b) R$ 618.000 em LFT; R$ 330.000 em Fundos Multimercado; R$ 95.000 em ETF.
c) R$ 625.800 em LFT; R$ 312.900 em Fundos Multimercado; R$ 104.300 em ETF.
d) R$ 1.043.000 em LFT; pois após rebalanceamentos das estratégicas Constant

Mix, as carteiras sempre serão compostas em 100% de ativos livres de risco.

26  [303197]  Um  gestor  de  renda  fixa  avalia  uma  carteira  composto  por  três  títulos
públicos,  conforme  tabela  abaixo:

 
a) 273 dias úteis
b) 275 dias úteis
c) 283 dias úteis
d) 293 dias úteis

24
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(1) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria

01 [106203] Guilherme é profissional liberal e contribui para o RGPS. Desta forma, ele tem
direito aos benefícios:
 
a) Auxílio Doença; Auxílio Desemprego; e Aposentadoria pela Regra Geral.
b) Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria pela Regra Geral; e Auxílio Acidente.
c) Auxilio morte; Auxilio acidente; e Aposentadoria pela regra geral.
d) Auxílio Doença; Aposentadoria pela Regra Geral; e Aposentadoria por Invalidez.

02 [305110] Durante uma reunião com seu cliente, ele lhe informa que deseja ter uma
renda perpétua na aposentadoria no valor de R$ 3.200,00, a valores atuais. Considerando
um  retorno  nominal  constante  de  0,90%  ao  mês  e  uma  inflação,  também  constante,  de
0,38% ao mês, você informa ao cliente que será necessário acumular:
 
a) R$ 355.555,00
b) R$ 492.307,00
c) R$ 615.384,00
d) R$ 842.105,00

03 [307271] Antônio tem uma carteira de investimentos acumulada de R$ 10.000.000,00.
Agora  que ele  decidiu  viver  de  renda,  ele  buscou aconselhamento  com seu gerente
especialista em investimentos. Ele avalia que necessita de R$ 600.000,00 por ano para
manter seu padrão de vida atual e sustentar sua família. Desta forma, qual deveria ser a
orientação  de  investimento,  de  forma  a  atender  ao  retorno  desejado,  sabendo  que
Antônio aceita tomar risco? Considere:
• Inflação de 4,5% a.a.
• Retorno real da renda fixa = 4% a.a.
• Prêmio pelo risco da renda variável = 10% a.a.
 
a) 50% renda fixa e 50% renda variável
b) 60% renda fixa e 40% renda variável
c) 80% renda fixa e 20% renda variável
d) 90% renda fixa e 10% renda variável

04 [434102] Rafael trabalha há 17 anos para a empresa RToro Education S/A. No ano
passado, a RToro Education S/A decidiu participar de um Fundo Multipatrocinado e, como
forma de incentivo, colabora em paridade com os valores depositados pelos funcionários,
limitado  a  12%  da  renda  do  empregado.  Adicionalmente,  para  cada  cinco  anos  de
empresa, a RToro Education S/A acrescentará à sua participação no fundo, um incremento
de 10%, limitado a duas vezes o valor de contribuição do funcionário. Se Rafael decidir
sair da empresa, é incorreto afirmar que:
 
a) Poderá perder os valores depositados no fundo pela RToro Education S/A.
b) Poderá manter sua participação no fundo, mas sem os aportes da empresa.
c) Poderá perder todos os valores depositados no fundo.
d) Poderá solicitar a portabilidade dos valores por ele pagos para um novo plano

em uma EAPC.
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05  [106338]  Um  cliente  possui  uma  previdência  privada  do  tipo  Benefício  Definido  e
decide converter em uma renda de R$ 23.000,00 por mês após 25 anos de contribuição.
Em relação a tributação, podemos afirmar que:
 
a) A alíquota será de 10%, sendo ela definitiva na fonte.
b) A alíquota será de 15%, sendo ela definitiva na fonte.
c) A alíquota será de 15% como antecipação, mais ajuste na Declaração Anual do

Imposto de Renda da pessoa física.
d) Será aplicado a tabela progressiva na fonte, mais ajuste na Declaração Anual do

Imposto de Renda da pessoa física.

06 [106339] Com relação aos planos de benefícios oferecidos pelas EFPCs, analise as
afirmativas abaixo:
I  –  O  Plano  Contribuição  Definida  (CD)  é  aquele  em  que  o  valor  das  contribuições  é
previamente  estabelecido.
II – O Plano Benefício Definido (BD) é aquele em que o benefício complementar é calculado
com base no saldo acumulado no fundo.
III  –  Uma  das  principais  características  do  plano  Benefício  Definido  é  o  mutualismo,  ou
seja, ocorrendo déficits; no plano a responsabilidade é coletiva.
IV – Na fase de pagamento dos Benefícios, quanto menor for o Excedente Financeiro,
maior será a renda do assistido.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e III
b) I e IV
c) II e IV
d) I, II e III

07 [305113] Guilherme tem 45 anos e pretende se aposentar aos 67 anos. Diante disso,
ele  começa  a  fazer  aportes  mensais  de  R$  2.000,00  em  uma  aplicação  financeira  com
rentabilidade 0,20% ao mês. Sabendo que seu intuito é acumular R$ 3.000.000,00 e que
ele possui hoje R$ 800 mil, quanto ele precisa adicionar mensalmente para atingir o seu
objetivo?
 
a) R$ 2.734,00
b) R$ 4.734,00
c) R$ 6.638,00
d) R$ 8.638,00

08 [106301] Havendo um déficit atuarial na fase de pagamento do benefício de um VGBL,
quem arcará com os custos?
 
a) Participante.
b) Beneficiário.
c) Averbadora.
d) Entidade de Previdência.

26
Apostila

A Bíblia para o CFP®

09 [106306] Existem diferentes períodos em um Plano de Previdência. Qual dentre as
relações abaixo define corretamente a denominação de cada um:

(1) Período de Cobertura.
(2) Período de Diferimento.
(3) Período de Benefício.

( ) Corresponde aos períodos de contribuição e/ou de recebimento de renda.
( ) Compreendido entre a data de início da vigência da cobertura por sobrevivência e a
data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício.
( ) Aquele em que o assistido fará jus ao recebimento da renda, podendo ser vitalício ou
temporário.

Agora assinale a alternativa correta:
 
a) 1,3,2
b) 3,2,1
c) 1,2,3
d) 3,1,2

10 [305406] Um cliente deseja fazer um único aporte de R$ 100.000,00 em um plano de
previdência, onde o plano possui taxa de carregamento na entrada e rendimento bruto de
10% ao ano. Sabendo que ele pretende manter este plano por 5 anos, qual a melhor opção
para  ele,  considerando  as  taxas  de  carregamento  e  administração  abaixo,  nesta
respectiva ordem?
 
a) 0,00% e 1,70% a.a.
b) 3,00% e 1,00% a.a
c) 2,00% e 1,20% a.a.
d) 1,00% e 1,50% a.a.

11 [305513] Rafael possui uma renda bruta anual de R$ 204.000,00. Sua declaração de
ajuste anual do imposto de renda é feita pelo modelo completo e ele é um contribuinte do
INSS. Ele decide efetuar contribuições em um PGBL para usufruir do incentivo fiscal. Qual
é o valor de postergação máxima de IR que ele conseguirá obter em um ano?
 
a) R$ 56.109,00
b) R$ 24.480,00
c) R$ 9.504,00
d) R$ 6.732,00

12 [305518] Rafael, um profissional liberal, fez um aporte de R$ 500.000,00 em um plano
de previdência do tipo VGBL. Após 12 anos rendendo 11,25% ao ano, ele decidiu realizar
um resgate total deste plano. Sabendo que ele havia decidido pela tributação definitiva no
início do plano, qual será o valor líquido que ele receberá no resgate?
 
a) R$ 1.527.527,95
b) R$ 1.602.527,95
c) R$ 1.617.382,54
d) R$ 1.667.382,54
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05  [106338]  Um  cliente  possui  uma  previdência  privada  do  tipo  Benefício  Definido  e
decide converter em uma renda de R$ 23.000,00 por mês após 25 anos de contribuição.
Em relação a tributação, podemos afirmar que:
 
a) A alíquota será de 10%, sendo ela definitiva na fonte.
b) A alíquota será de 15%, sendo ela definitiva na fonte.
c) A alíquota será de 15% como antecipação, mais ajuste na Declaração Anual do

Imposto de Renda da pessoa física.
d) Será aplicado a tabela progressiva na fonte, mais ajuste na Declaração Anual do

Imposto de Renda da pessoa física.

06 [106339] Com relação aos planos de benefícios oferecidos pelas EFPCs, analise as
afirmativas abaixo:
I  –  O  Plano  Contribuição  Definida  (CD)  é  aquele  em  que  o  valor  das  contribuições  é
previamente  estabelecido.
II – O Plano Benefício Definido (BD) é aquele em que o benefício complementar é calculado
com base no saldo acumulado no fundo.
III  –  Uma  das  principais  características  do  plano  Benefício  Definido  é  o  mutualismo,  ou
seja, ocorrendo déficits; no plano a responsabilidade é coletiva.
IV – Na fase de pagamento dos Benefícios, quanto menor for o Excedente Financeiro,
maior será a renda do assistido.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e III
b) I e IV
c) II e IV
d) I, II e III

07 [305113] Guilherme tem 45 anos e pretende se aposentar aos 67 anos. Diante disso,
ele  começa  a  fazer  aportes  mensais  de  R$  2.000,00  em  uma  aplicação  financeira  com
rentabilidade 0,20% ao mês. Sabendo que seu intuito é acumular R$ 3.000.000,00 e que
ele possui hoje R$ 800 mil, quanto ele precisa adicionar mensalmente para atingir o seu
objetivo?
 
a) R$ 2.734,00
b) R$ 4.734,00
c) R$ 6.638,00
d) R$ 8.638,00

08 [106301] Havendo um déficit atuarial na fase de pagamento do benefício de um VGBL,
quem arcará com os custos?
 
a) Participante.
b) Beneficiário.
c) Averbadora.
d) Entidade de Previdência.
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09 [106306] Existem diferentes períodos em um Plano de Previdência. Qual dentre as
relações abaixo define corretamente a denominação de cada um:

(1) Período de Cobertura.
(2) Período de Diferimento.
(3) Período de Benefício.

( ) Corresponde aos períodos de contribuição e/ou de recebimento de renda.
( ) Compreendido entre a data de início da vigência da cobertura por sobrevivência e a
data contratualmente prevista para início do pagamento do benefício.
( ) Aquele em que o assistido fará jus ao recebimento da renda, podendo ser vitalício ou
temporário.

Agora assinale a alternativa correta:
 
a) 1,3,2
b) 3,2,1
c) 1,2,3
d) 3,1,2

10 [305406] Um cliente deseja fazer um único aporte de R$ 100.000,00 em um plano de
previdência, onde o plano possui taxa de carregamento na entrada e rendimento bruto de
10% ao ano. Sabendo que ele pretende manter este plano por 5 anos, qual a melhor opção
para  ele,  considerando  as  taxas  de  carregamento  e  administração  abaixo,  nesta
respectiva ordem?
 
a) 0,00% e 1,70% a.a.
b) 3,00% e 1,00% a.a
c) 2,00% e 1,20% a.a.
d) 1,00% e 1,50% a.a.

11 [305513] Rafael possui uma renda bruta anual de R$ 204.000,00. Sua declaração de
ajuste anual do imposto de renda é feita pelo modelo completo e ele é um contribuinte do
INSS. Ele decide efetuar contribuições em um PGBL para usufruir do incentivo fiscal. Qual
é o valor de postergação máxima de IR que ele conseguirá obter em um ano?
 
a) R$ 56.109,00
b) R$ 24.480,00
c) R$ 9.504,00
d) R$ 6.732,00

12 [305518] Rafael, um profissional liberal, fez um aporte de R$ 500.000,00 em um plano
de previdência do tipo VGBL. Após 12 anos rendendo 11,25% ao ano, ele decidiu realizar
um resgate total deste plano. Sabendo que ele havia decidido pela tributação definitiva no
início do plano, qual será o valor líquido que ele receberá no resgate?
 
a) R$ 1.527.527,95
b) R$ 1.602.527,95
c) R$ 1.617.382,54
d) R$ 1.667.382,54
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13 [305519] Durante 20 anos, Rafael contribuiu para um plano de previdência privada do
tipo VGBL Regressivo. Após esse período, o saldo acumulado do seu plano está em R$
190.000,00, sendo que R$ 138.700,00 de contribuições. Com isso, ele decide solicitar a
conversão do seu plano em uma renda vitalícia no valor de R$ 5.000,00 por mês. Diante
destas informações, o valor líquido mensal que Rafael irá receber será de:
 
a) R$ 4.500,00
b) R$ 4.797,50
c) R$ 4.865,00
d) R$ 5.000,00

14  [106305]  Um  pai  de  dois  filhos,  casado,  com  patrimônio  total  de  R$  2.000.000,00
morre. Ele tinha um plano VGBL com saldo de R$ 500.000,00 no qual seu melhor amigo era
o único beneficiário. Neste caso:
 
a) O VGBL deverá ser incluído no inventário.
b) O saldo do VGBL deverá ser pago para seus herdeiros necessários
c) O amigo receberá o valor integral do VGBL.
d) O amigo terá que dividir o valor com os herdeiros necessários do falecido.

15  [305531]  Miguel  possui  um  plano  de  previdência  do  tipo  PGBL  com  tributação
progressiva há mais de 20 anos. Conversando com seu gerente, ele decide fazer uma
portabilidade,  modificando  a  tributação  para  regressiva  e  incluindo  sua  esposa  Tatiana
como beneficiária do plano. Passados 30 meses, Miguel vem a falecer quando o seu plano
PGBL estava com saldo de R$ 2.000.000,00. Desta forma, o valor líquido que Tatiana irá
receber será:
 
a) R$ 1.400.000,00
b) R$ 1.500.000,00
c) R$ 1.700.000,00
d) R$ 1.800.000,00

16 [106607] Rafael quer fazer aportes mensais para uma previdência complementar e no
futuro irá transformar o benefício em renda vitalícia em um plano que utiliza a tábua
atuarial BR-EMS. Nesse caso, no período de diferimento do plano, deveria escolher um
plano que cobre _________ taxa de administração, ________ rentabilidade do fundo e que
tenha  um  ________  excedente  financeiro.  As  lacunas  devem  ser  substituídas,
respectivamente,  por:
 
a) menor; menor; menor.
b) menor; menor; maior.
c) maior; menor; maior.
d) menor; maior; maior.
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(1) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01  [442101]  Seu  cliente  lhe  informa  que  deseja  proteger  sua  família  em  qualquer
eventualidade durante 20 anos e gostaria da sua ajuda para saber qual o valor a ser
assegurado. Você, como um planejador financeiro CFP®, acaba de coletar as informações:
• Patrimônio em imóveis (moradia): R$ 300.000,00
• VGBL: R$ 500.000,00
• Despesas Escolares: R$ 30.000,00 por ano
• Alimentação: R$ 30.000,00 por ano
• Despesas complementares: R$ 45.000,00 por ano, sendo R$ 5.000,00 em prêmio anual
do seguro.
• 10% Honorários Advocatícios 
• 4% ITCMD
Desta forma, você informa ao cliente que o valor a ser assegurado pelo cliente é de:
(Considerar  os  valores  das  despesas  sendo  constantes;  não  considerar  o  custo  de
oportunidade gerado pela indenização recebida; considerar que não será cobrado ITCMD
sobre planos de previdência)
 
a) R$ 1.542.000,00
b) R$ 1.642.000,00
c) R$ 2.042.000,00
d) R$ 2.142.000,00

02 [443102] Uma seguradora faz um resseguro quando a cobertura contratada:
 
a) Ultrapassa o seu patrimônio liquido
b) Excede a margem segurável.
c) Ultrapassa o limite de retenção.
d) Ultrapassa o seu índice de endividamento.

03 [443103] Um cliente compra uma máquina para sua empresa no valor de R$ 2.000.000
e  gostaria  de  fazer  um  seguro.  Desta  forma,  ele  procura  um  o  profissional  CFP®  para
saber qual seria o melhor momento para indicar a aquisição deste seguro. A contratação
do seguro pelo cliente considerando volume financeiro ao patrimônio acumulado, o valor
do prêmio e valor do bem devem ser:
 
a) Alto e baixo.
b) Alto e alto.
c) Baixo e baixo.
d) Baixo e alto.

04 [443221] Rafael fez um seguro com cobertura relativa com valor máximo de garantia
de R$ 2.600.000,00. Ocorrido o sinistro, o bem foi avaliado em R$ 5.600.000,00 e o valor
do dano sendo de R$ 1.200.000,00. Desta forma, qual será o valor da indenização?
 
a) R$ 557.143,00
b) R$ 1.200.000,00
c) R$ 2.600.000,00
d) R$ 5.600.000,00
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13 [305519] Durante 20 anos, Rafael contribuiu para um plano de previdência privada do
tipo VGBL Regressivo. Após esse período, o saldo acumulado do seu plano está em R$
190.000,00, sendo que R$ 138.700,00 de contribuições. Com isso, ele decide solicitar a
conversão do seu plano em uma renda vitalícia no valor de R$ 5.000,00 por mês. Diante
destas informações, o valor líquido mensal que Rafael irá receber será de:
 
a) R$ 4.500,00
b) R$ 4.797,50
c) R$ 4.865,00
d) R$ 5.000,00

14  [106305]  Um  pai  de  dois  filhos,  casado,  com  patrimônio  total  de  R$  2.000.000,00
morre. Ele tinha um plano VGBL com saldo de R$ 500.000,00 no qual seu melhor amigo era
o único beneficiário. Neste caso:
 
a) O VGBL deverá ser incluído no inventário.
b) O saldo do VGBL deverá ser pago para seus herdeiros necessários
c) O amigo receberá o valor integral do VGBL.
d) O amigo terá que dividir o valor com os herdeiros necessários do falecido.

15  [305531]  Miguel  possui  um  plano  de  previdência  do  tipo  PGBL  com  tributação
progressiva há mais de 20 anos. Conversando com seu gerente, ele decide fazer uma
portabilidade,  modificando  a  tributação  para  regressiva  e  incluindo  sua  esposa  Tatiana
como beneficiária do plano. Passados 30 meses, Miguel vem a falecer quando o seu plano
PGBL estava com saldo de R$ 2.000.000,00. Desta forma, o valor líquido que Tatiana irá
receber será:
 
a) R$ 1.400.000,00
b) R$ 1.500.000,00
c) R$ 1.700.000,00
d) R$ 1.800.000,00

16 [106607] Rafael quer fazer aportes mensais para uma previdência complementar e no
futuro irá transformar o benefício em renda vitalícia em um plano que utiliza a tábua
atuarial BR-EMS. Nesse caso, no período de diferimento do plano, deveria escolher um
plano que cobre _________ taxa de administração, ________ rentabilidade do fundo e que
tenha  um  ________  excedente  financeiro.  As  lacunas  devem  ser  substituídas,
respectivamente,  por:
 
a) menor; menor; menor.
b) menor; menor; maior.
c) maior; menor; maior.
d) menor; maior; maior.
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(1) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01  [442101]  Seu  cliente  lhe  informa  que  deseja  proteger  sua  família  em  qualquer
eventualidade durante 20 anos e gostaria da sua ajuda para saber qual o valor a ser
assegurado. Você, como um planejador financeiro CFP®, acaba de coletar as informações:
• Patrimônio em imóveis (moradia): R$ 300.000,00
• VGBL: R$ 500.000,00
• Despesas Escolares: R$ 30.000,00 por ano
• Alimentação: R$ 30.000,00 por ano
• Despesas complementares: R$ 45.000,00 por ano, sendo R$ 5.000,00 em prêmio anual
do seguro.
• 10% Honorários Advocatícios 
• 4% ITCMD
Desta forma, você informa ao cliente que o valor a ser assegurado pelo cliente é de:
(Considerar  os  valores  das  despesas  sendo  constantes;  não  considerar  o  custo  de
oportunidade gerado pela indenização recebida; considerar que não será cobrado ITCMD
sobre planos de previdência)
 
a) R$ 1.542.000,00
b) R$ 1.642.000,00
c) R$ 2.042.000,00
d) R$ 2.142.000,00

02 [443102] Uma seguradora faz um resseguro quando a cobertura contratada:
 
a) Ultrapassa o seu patrimônio liquido
b) Excede a margem segurável.
c) Ultrapassa o limite de retenção.
d) Ultrapassa o seu índice de endividamento.

03 [443103] Um cliente compra uma máquina para sua empresa no valor de R$ 2.000.000
e  gostaria  de  fazer  um  seguro.  Desta  forma,  ele  procura  um  o  profissional  CFP®  para
saber qual seria o melhor momento para indicar a aquisição deste seguro. A contratação
do seguro pelo cliente considerando volume financeiro ao patrimônio acumulado, o valor
do prêmio e valor do bem devem ser:
 
a) Alto e baixo.
b) Alto e alto.
c) Baixo e baixo.
d) Baixo e alto.

04 [443221] Rafael fez um seguro com cobertura relativa com valor máximo de garantia
de R$ 2.600.000,00. Ocorrido o sinistro, o bem foi avaliado em R$ 5.600.000,00 e o valor
do dano sendo de R$ 1.200.000,00. Desta forma, qual será o valor da indenização?
 
a) R$ 557.143,00
b) R$ 1.200.000,00
c) R$ 2.600.000,00
d) R$ 5.600.000,00
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05  [445102]  Um cliente  casado  com dois  filhos  possui  uma  dívida  de  R$  185  mil  de  um
imóvel e contratou um seguro habitacional. A parte da dívida dele é 60% e da esposa 40%.
Ele morre, com relação a dívida:
 
a) a esposa ficará com 40% da dívida
b) a esposa ficará com 100% da dívida
c) fica quitada
d) fica com a mulher e os filhos

06  [445103]  Um  pai  deseja  garantir  o  pagamento  da  faculdade  da  filha  recém  nascida
quando ela completar 18 anos, mas sem se preocupar com o próprio óbito. Desta forma, o
seguro mais apropriado para essa situação seria:
 
a) Dotal misto
b) Dotal puro
c) Vida Inteira
d) Temporário

07 [445121] Os seguintes tipos de seguro de vida promovem pagamento apenas se o
assegurado morrer durante um determinado período:
I – Dotal Misto.
II – Dotal Puro.
III – Seguro de vida Temporário.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) III
d) I e III

08  [445122]  Pedro  é  casado  com Maria  e  tiveram 3  filhas.  Ele  foi  ao  banco  e  contratou
quatro apólices de seguro de vida no valor de R$ 1 milhão cada, onde as quatro são suas
beneficiarias em partes iguais em cada uma das apólices. Alguns anos depois, Pedro vem
falecer. Neste caso, cada beneficiária receberá:
 
a) R$ 250 mil
b) R$ 500 mil.
c) R$ 1 milhão 
d) Nada, pois não é permitido fazer múltiplas apólices de seguro de vida para uma

mesma pessoa.

09 [445135] Uma pessoa fez seguro de vida com carência de 6 meses (exceto para Covid)
com cobertura da apólice no valor de R$ 1.000.000,00. Após 60 dias da contratação do
seguro, este segurado sofre um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e vem a falecer. Em
relação ao seguro de vida, podemos afirmar que:
 
a) A seguradora irá pagar 25% do valor da cobertura.
b) A seguradora irá pagar 50% do valor da cobertura.
c) A seguradora irá pagar 100% do valor da cobertura.
d) A seguradora nada pagará.
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10 [445136]  João  é  um médico  que  está  preocupado  caso  não  consiga  exercer  sua
profissão. Em uma consulta com um profissional CFP®, foi lhe recomendado os seguintes
seguros:
I – Seguro de Acidentes Pessoais
II – Diária por Incapacidade Temporária (DIT)
III – Diárias por Internação Hospitalar (DIH)
IV – Seguro de vida temporário
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) III e IV
b) I, II e III
c) I e II e IV
d) I, II, III e IV

11  [445302]  Guilherme  fez  um  seguro  residencial  com  cobertura  no  valor  de  R$
1.000.000,00. Após um incêndio, a residência foi avaliada em de R$ 1.300.000,00, sendo
R$ 800 mil referente ao valor da construção da casa e 500 mil o valor do terreno. Desta
forma, qual será o valor da indenização que a seguradora pagará?
 
a) R$ 800.000,00, referente ao valor da casa
b) R$ 1.000.000,00, referente ao valor do seguro
c) R$ 1.300.000,00, referente ao valor total da residência
d) R$ 500.000,00, referente ao seguro contratado, deduzido do valor do terreno

12 [445325] Um cliente contrata um seguro automóvel com as seguintes características:
• Valor de Cobertura da Apólice: R$ 45.000,00
• Valor da Franquia: R$ 2.500,00
Certo dia, seu cliente lhe telefona avisando que sofreu um acidente e precisará utilizar o
seguro do automóvel.  Após a  vistoria,  fica constatado um valor  de reparo de R$ 25 mil.
Desta forma, qual o valor que a seguradora irá arcar neste sinistro em uma franquia
dedutível ou em uma franquia simples, nessa respectiva ordem?
 
a) R$ 22.500,00 e R$ 22.500,00
b) R$ 22.500,00 e R$ 25.000,00
c) R$ 25.000,00 e R$ 22.500,00
d) R$ 25.000,00 e R$ 25.000,00

13 [446108] Em qual tipo de seguro não é cobrado IOF?
 
a) Operações de seguro de pessoas.
b) Operações de resseguro.
c) Seguro de automóvel.
d) Seguro de Assistência Médica.

14  [446110]  Em relação  aos  seguros  de  vidas  resgatáveis,  caso  o  segurado  decida
resgatar o seu valor, o imposto de renda incidirá sobre:
 
a) O valor do resgate.
b) O valor do prêmio.
c) O valor resgatado, descontando o valor dos prêmios pagos.
d) O valor resgatado, descontando o valor dos prêmios pagos e do IOF.
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05  [445102]  Um cliente  casado  com dois  filhos  possui  uma  dívida  de  R$  185  mil  de  um
imóvel e contratou um seguro habitacional. A parte da dívida dele é 60% e da esposa 40%.
Ele morre, com relação a dívida:
 
a) a esposa ficará com 40% da dívida
b) a esposa ficará com 100% da dívida
c) fica quitada
d) fica com a mulher e os filhos

06  [445103]  Um  pai  deseja  garantir  o  pagamento  da  faculdade  da  filha  recém  nascida
quando ela completar 18 anos, mas sem se preocupar com o próprio óbito. Desta forma, o
seguro mais apropriado para essa situação seria:
 
a) Dotal misto
b) Dotal puro
c) Vida Inteira
d) Temporário

07 [445121] Os seguintes tipos de seguro de vida promovem pagamento apenas se o
assegurado morrer durante um determinado período:
I – Dotal Misto.
II – Dotal Puro.
III – Seguro de vida Temporário.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) III
d) I e III

08  [445122]  Pedro  é  casado  com Maria  e  tiveram 3  filhas.  Ele  foi  ao  banco  e  contratou
quatro apólices de seguro de vida no valor de R$ 1 milhão cada, onde as quatro são suas
beneficiarias em partes iguais em cada uma das apólices. Alguns anos depois, Pedro vem
falecer. Neste caso, cada beneficiária receberá:
 
a) R$ 250 mil
b) R$ 500 mil.
c) R$ 1 milhão 
d) Nada, pois não é permitido fazer múltiplas apólices de seguro de vida para uma

mesma pessoa.

09 [445135] Uma pessoa fez seguro de vida com carência de 6 meses (exceto para Covid)
com cobertura da apólice no valor de R$ 1.000.000,00. Após 60 dias da contratação do
seguro, este segurado sofre um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e vem a falecer. Em
relação ao seguro de vida, podemos afirmar que:
 
a) A seguradora irá pagar 25% do valor da cobertura.
b) A seguradora irá pagar 50% do valor da cobertura.
c) A seguradora irá pagar 100% do valor da cobertura.
d) A seguradora nada pagará.

30
Apostila

A Bíblia para o CFP®

10 [445136]  João  é  um médico  que  está  preocupado  caso  não  consiga  exercer  sua
profissão. Em uma consulta com um profissional CFP®, foi lhe recomendado os seguintes
seguros:
I – Seguro de Acidentes Pessoais
II – Diária por Incapacidade Temporária (DIT)
III – Diárias por Internação Hospitalar (DIH)
IV – Seguro de vida temporário
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) III e IV
b) I, II e III
c) I e II e IV
d) I, II, III e IV

11  [445302]  Guilherme  fez  um  seguro  residencial  com  cobertura  no  valor  de  R$
1.000.000,00. Após um incêndio, a residência foi avaliada em de R$ 1.300.000,00, sendo
R$ 800 mil referente ao valor da construção da casa e 500 mil o valor do terreno. Desta
forma, qual será o valor da indenização que a seguradora pagará?
 
a) R$ 800.000,00, referente ao valor da casa
b) R$ 1.000.000,00, referente ao valor do seguro
c) R$ 1.300.000,00, referente ao valor total da residência
d) R$ 500.000,00, referente ao seguro contratado, deduzido do valor do terreno

12 [445325] Um cliente contrata um seguro automóvel com as seguintes características:
• Valor de Cobertura da Apólice: R$ 45.000,00
• Valor da Franquia: R$ 2.500,00
Certo dia, seu cliente lhe telefona avisando que sofreu um acidente e precisará utilizar o
seguro do automóvel.  Após a  vistoria,  fica constatado um valor  de reparo de R$ 25 mil.
Desta forma, qual o valor que a seguradora irá arcar neste sinistro em uma franquia
dedutível ou em uma franquia simples, nessa respectiva ordem?
 
a) R$ 22.500,00 e R$ 22.500,00
b) R$ 22.500,00 e R$ 25.000,00
c) R$ 25.000,00 e R$ 22.500,00
d) R$ 25.000,00 e R$ 25.000,00

13 [446108] Em qual tipo de seguro não é cobrado IOF?
 
a) Operações de seguro de pessoas.
b) Operações de resseguro.
c) Seguro de automóvel.
d) Seguro de Assistência Médica.

14  [446110]  Em relação  aos  seguros  de  vidas  resgatáveis,  caso  o  segurado  decida
resgatar o seu valor, o imposto de renda incidirá sobre:
 
a) O valor do resgate.
b) O valor do prêmio.
c) O valor resgatado, descontando o valor dos prêmios pagos.
d) O valor resgatado, descontando o valor dos prêmios pagos e do IOF.
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(1) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [451101] Um fundo imobiliário (FII) deseja adquirir um imóvel do seu cliente a um valor
superior ao que ele adquiriu no passado e depois irá integralizar até o limite do seu
capital social. Caso a operação se concretize, podemos afirmar que:
 
a) Haverá ITBI e o fundo imobiliário pagará esse tributo.
b) Não haverá ITBI, pois nesse tipo de operação, os fundos imobiliários são isentos.
c) Haverá apenas imposto de renda para o fundo imobiliário no momento da sua

integralização das cotas.
d) Nesse tipo de operação, os fundos imobiliários são isentos do ITBI e a pessoa

física é isenta do Imposto de Renda.

02 [451107] O governo brasileiro aprovou uma mudança nas alíquotas do IOF e do Cofins.
Desta forma, as novas alíquotas entrarão em vigor, respectivamente:
 
a) 90 dias; e 90 dias.
b) no próximo exercício-ano; e imediatamente.
c) imediatamente; e imediatamente.
d) Imediatamente; e em 90 dias.

03 [452105] Rafael, sócio da empresa brasileira RToro Education S/A, recebeu dividendos
da companhia e pró-labore. Desta forma, o Imposto de Renda referente aos recebimentos
será:
 
a) Isento para os dividendos e tabela progressiva retido na fonte para o pró-labore.
b) Isento para ambos os recebimentos.
c) Isento para os dividendos e tabela progressiva através de carnê-leão para o pró-

labore.
d) Retido na fonte pela tabela progressiva para ambos casos.

04  [452117]  Fábio,  engenheiro  e  residente  no  Brasil,  teve  uma  renda  bruta  de  R$
250.000,00 no ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no
valor de R$ 62.500,00. Neste mesmo ano, ele lhe contou que aplicou R$ 40.000,00 em um
plano de VGBL, além de ter tido despesas de R$ 15.000,00 com dentista e que também
doou R$ 2 mil para um partido político. Sabendo que ele teve R$ 5.000,00 de IR retido por
um resgate  em CDB e  que não possui  dependentes,  se  ele  fizer  a  declaração de IR  pelo
modelo simplificado, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 1.226,33 a restituir.
b) R$ 8.789,76 a restituir.
c) R$ 10.865,17 a restituir.
d) R$ 5. 289,25 a pagar.
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05  [452118]  Fábio,  engenheiro  e  residente  no  Brasil,  teve  uma  renda  bruta  de  R$
250.000,00 no ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no
valor de R$ 62.500,00. Neste mesmo ano, ele lhe contou que aplicou R$ 40.000,00 em um
plano de VGBL, além de ter tido despesas de R$ 15.000,00 com dentista e que também
doou R$ 2 mil para um partido político. Sabendo que ele teve R$ 5.000,00 de IR retido por
um resgate  em CDB e  que não possui  dependentes,  se  ele  fizer  a  declaração de IR  pelo
modelo completo, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 3.289,17 a pagar.
b) R$ 10.315,17 a restituir.
c) R$ 10.865,17 a restituir.
d) R$ 19.115,17 a restituir.

06 [452124]  Antônio  tem 70  anos  e  possui  R$  500.000,00  em um VGBL,  sendo  sua  filha
beneficiaria. Em 2018 ele resolve mudar para os EUA. Assim, sendo, Antônio:
 
a) Tem que fazer a declaração de saída do país ate o final do ano de 2018 e deve

resgatar todo o valor do seu VGBL.
b) Tem que fazer a declaração de saída do país ate o final do ano de 2018 e não

necessita resgatar seu VGBL, mantendo sua filha, todavia, como beneficiária.
c) Tem que fazer a declaração de saída do país até o final de abril do ano que e

deve resgatar todo o valor do seu VGBL.
d) Tem que fazer a declaração de saída do país ate o final de abril do ano que

seguinte e não necessita resgatar seu VGBL, mantendo sua filha, todavia, como
beneficiária.

07 [453105] A empresa de educação RToro Education S/A está enquadrada pelo Lucro
Presumido. Sabendo que sua receita bruta foi R$ 10 milhões, a receita líquida de R$ 8
milhões e seu lucro líquido de R$ 5 milhões, quais foram os valores recolhidos de PIS e
COFINS, respectivamente?
 
a) R$ 32.500,00 e R$ 150.000,00
b) R$ 52.000,00 e R$ 240.000,00
c) R$ 65.000,00 e R$ 300.000,00
d) R$ 165.00,00 e R$ 760.000,00
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(1) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [451101] Um fundo imobiliário (FII) deseja adquirir um imóvel do seu cliente a um valor
superior ao que ele adquiriu no passado e depois irá integralizar até o limite do seu
capital social. Caso a operação se concretize, podemos afirmar que:
 
a) Haverá ITBI e o fundo imobiliário pagará esse tributo.
b) Não haverá ITBI, pois nesse tipo de operação, os fundos imobiliários são isentos.
c) Haverá apenas imposto de renda para o fundo imobiliário no momento da sua

integralização das cotas.
d) Nesse tipo de operação, os fundos imobiliários são isentos do ITBI e a pessoa

física é isenta do Imposto de Renda.

02 [451107] O governo brasileiro aprovou uma mudança nas alíquotas do IOF e do Cofins.
Desta forma, as novas alíquotas entrarão em vigor, respectivamente:
 
a) 90 dias; e 90 dias.
b) no próximo exercício-ano; e imediatamente.
c) imediatamente; e imediatamente.
d) Imediatamente; e em 90 dias.

03 [452105] Rafael, sócio da empresa brasileira RToro Education S/A, recebeu dividendos
da companhia e pró-labore. Desta forma, o Imposto de Renda referente aos recebimentos
será:
 
a) Isento para os dividendos e tabela progressiva retido na fonte para o pró-labore.
b) Isento para ambos os recebimentos.
c) Isento para os dividendos e tabela progressiva através de carnê-leão para o pró-

labore.
d) Retido na fonte pela tabela progressiva para ambos casos.

04  [452117]  Fábio,  engenheiro  e  residente  no  Brasil,  teve  uma  renda  bruta  de  R$
250.000,00 no ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no
valor de R$ 62.500,00. Neste mesmo ano, ele lhe contou que aplicou R$ 40.000,00 em um
plano de VGBL, além de ter tido despesas de R$ 15.000,00 com dentista e que também
doou R$ 2 mil para um partido político. Sabendo que ele teve R$ 5.000,00 de IR retido por
um resgate  em CDB e  que não possui  dependentes,  se  ele  fizer  a  declaração de IR  pelo
modelo simplificado, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 1.226,33 a restituir.
b) R$ 8.789,76 a restituir.
c) R$ 10.865,17 a restituir.
d) R$ 5. 289,25 a pagar.
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05  [452118]  Fábio,  engenheiro  e  residente  no  Brasil,  teve  uma  renda  bruta  de  R$
250.000,00 no ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no
valor de R$ 62.500,00. Neste mesmo ano, ele lhe contou que aplicou R$ 40.000,00 em um
plano de VGBL, além de ter tido despesas de R$ 15.000,00 com dentista e que também
doou R$ 2 mil para um partido político. Sabendo que ele teve R$ 5.000,00 de IR retido por
um resgate  em CDB e  que não possui  dependentes,  se  ele  fizer  a  declaração de IR  pelo
modelo completo, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 3.289,17 a pagar.
b) R$ 10.315,17 a restituir.
c) R$ 10.865,17 a restituir.
d) R$ 19.115,17 a restituir.

06 [452124]  Antônio  tem 70  anos  e  possui  R$  500.000,00  em um VGBL,  sendo  sua  filha
beneficiaria. Em 2018 ele resolve mudar para os EUA. Assim, sendo, Antônio:
 
a) Tem que fazer a declaração de saída do país ate o final do ano de 2018 e deve

resgatar todo o valor do seu VGBL.
b) Tem que fazer a declaração de saída do país ate o final do ano de 2018 e não

necessita resgatar seu VGBL, mantendo sua filha, todavia, como beneficiária.
c) Tem que fazer a declaração de saída do país até o final de abril do ano que e

deve resgatar todo o valor do seu VGBL.
d) Tem que fazer a declaração de saída do país ate o final de abril do ano que

seguinte e não necessita resgatar seu VGBL, mantendo sua filha, todavia, como
beneficiária.

07 [453105] A empresa de educação RToro Education S/A está enquadrada pelo Lucro
Presumido. Sabendo que sua receita bruta foi R$ 10 milhões, a receita líquida de R$ 8
milhões e seu lucro líquido de R$ 5 milhões, quais foram os valores recolhidos de PIS e
COFINS, respectivamente?
 
a) R$ 32.500,00 e R$ 150.000,00
b) R$ 52.000,00 e R$ 240.000,00
c) R$ 65.000,00 e R$ 300.000,00
d) R$ 165.00,00 e R$ 760.000,00
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08 [303402] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) Zero, COE são isentos de imposto de renda para pessoa física.
b) R$ 1.265,79
c) R$ 1.896,43
d) R$ 2.278,41

09 [303412] Um cliente realizou as aplicações abaixo por 200 dias corridos:
• R$ 150.000,00 em LCI
• R$ 50.000,00 em LCA
• R$ 60.000,00 em CDB
Sabendo que as aplicações renderam 0,30% ao mês cada, qual o valor aproximado que
será creditado na conta deste cliente pessoa física?
 
a) R$ 264.195,00
b) R$ 265.002,00
c) R$ 265.244,00
d) R$ 265.255,00

10  [303426]  Uma pessoa  fez  uma  operação  de  swap  e  também comprou  uma NDF
(mercado a termo). Para as duas operações, essa pessoa teve um resultado de R$ 120.000
(sendo R$ 60.000 de cada operação). Se o prazo da operação foi de 160 dias, o valor total
de IR que o investidor irá pagar será de:
 
a) R$ 18.000,00
b) R$ 22.500,00
c) R$ 23.500,00
d) R$ 27.500,00

11 [303430] Investidor pessoa física realizou duas compras de ações: a primeira de 1.000
ações por R$ 5,00 cada e a segunda de 1.000 ações por R$ 10,00 cada, tendo custos de
corretagem total de R$ 250,00. Após 1 mês, o investidor vende metade das ações por R$
19,50 cada, tendo um custo de corretagem total na venda de R$ 200,00. Qual a DARF a ser
recolhida?
 
a) Isento
b) R$ 600,00
c) R$ 1.725,00
d) R$ 3.000,00
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12 [304511] Rafael possui investimentos no valor de R$ 7.250.000,00, sendo R$ 1 milhão
em ações e R$ 3.000.000,00 em LCI e LCA. Desta forma, com o objetivo de gerir sua
carteira de forma a reduzir gastos com impostos e custos de transação, ele pergunta a
seu  especialista  em  investimentos,  qual  é  a  melhor  alternativa.  Desta  forma,  o
profissional que aconselha esse cliente deveria recomendar investir tais ativos através de:
• Informações adicionais: Retorno de Mercado em 3% ao ano;
 
a) Montar um Fundo Exclusivo. 
b) Montar um fundo multimercado. 
c) Transferir para uma Carteira Administrada as ações e a renda fixa para um

fundo exclusivo.
d) Transferir para uma Carteira Administrada, para se beneficiar das isenções

fiscais.

13 [303442] Pedro fez investimentos em ações no exterior no qual fez uma remessa de R$
100.000,00 com a cotação de R$ 4,00 por dólar. Tempos depois, ele decide vender metade
destas ações adquiridas por 40 mil dólares. Sabendo que a cotação vigente na venda das
ações, o dólar estava cotado a R$ 3,90 e que Pedro não repatriou este valor, qual o
imposto de renda devido por ele?
 
a) R$ 8.400,00
b) R$ 15.900,00
c) R$ 29.150,00.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve a repatriação do dinheiro.

14 [454402] João, residente no Brasil, utilizou recursos advindos no exterior para comprar
ADRs.  Após 6 meses,  ele vende as ADRs com lucro de 100 mil  dólares.  Na data da
aquisição das ADRs, o dólar estava sendo cotado a R$ 4,00 e agora na venda das ADRs
está R$ 3,00. A tributação a ser recolhida será de:
 
a) Não há tributação, pois João teve uma perda por variação cambial.
b) R$ 45.000,00.
c) R$ 60.000,00.
d) R$ 82.500,00.

15 [455106] Rafael envia R$ 1.000.000,00 para uma PIC (Private Investment Company).
Após dois anos, esta offshore vende o imóvel por R$ 3.000.000,00. Qual será a tributação
que Rafael pagará no Brasil, caso a taxa de câmbio esteja a mesma de quando fez a
remessa?
 
a) Zero.
b) R$ 300.000,00.
c) R$ 450.000,00
d) R$ 550.000,00
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08 [303402] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) Zero, COE são isentos de imposto de renda para pessoa física.
b) R$ 1.265,79
c) R$ 1.896,43
d) R$ 2.278,41

09 [303412] Um cliente realizou as aplicações abaixo por 200 dias corridos:
• R$ 150.000,00 em LCI
• R$ 50.000,00 em LCA
• R$ 60.000,00 em CDB
Sabendo que as aplicações renderam 0,30% ao mês cada, qual o valor aproximado que
será creditado na conta deste cliente pessoa física?
 
a) R$ 264.195,00
b) R$ 265.002,00
c) R$ 265.244,00
d) R$ 265.255,00

10  [303426]  Uma pessoa  fez  uma  operação  de  swap  e  também comprou  uma NDF
(mercado a termo). Para as duas operações, essa pessoa teve um resultado de R$ 120.000
(sendo R$ 60.000 de cada operação). Se o prazo da operação foi de 160 dias, o valor total
de IR que o investidor irá pagar será de:
 
a) R$ 18.000,00
b) R$ 22.500,00
c) R$ 23.500,00
d) R$ 27.500,00

11 [303430] Investidor pessoa física realizou duas compras de ações: a primeira de 1.000
ações por R$ 5,00 cada e a segunda de 1.000 ações por R$ 10,00 cada, tendo custos de
corretagem total de R$ 250,00. Após 1 mês, o investidor vende metade das ações por R$
19,50 cada, tendo um custo de corretagem total na venda de R$ 200,00. Qual a DARF a ser
recolhida?
 
a) Isento
b) R$ 600,00
c) R$ 1.725,00
d) R$ 3.000,00
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12 [304511] Rafael possui investimentos no valor de R$ 7.250.000,00, sendo R$ 1 milhão
em ações e R$ 3.000.000,00 em LCI e LCA. Desta forma, com o objetivo de gerir sua
carteira de forma a reduzir gastos com impostos e custos de transação, ele pergunta a
seu  especialista  em  investimentos,  qual  é  a  melhor  alternativa.  Desta  forma,  o
profissional que aconselha esse cliente deveria recomendar investir tais ativos através de:
• Informações adicionais: Retorno de Mercado em 3% ao ano;
 
a) Montar um Fundo Exclusivo. 
b) Montar um fundo multimercado. 
c) Transferir para uma Carteira Administrada as ações e a renda fixa para um

fundo exclusivo.
d) Transferir para uma Carteira Administrada, para se beneficiar das isenções

fiscais.

13 [303442] Pedro fez investimentos em ações no exterior no qual fez uma remessa de R$
100.000,00 com a cotação de R$ 4,00 por dólar. Tempos depois, ele decide vender metade
destas ações adquiridas por 40 mil dólares. Sabendo que a cotação vigente na venda das
ações, o dólar estava cotado a R$ 3,90 e que Pedro não repatriou este valor, qual o
imposto de renda devido por ele?
 
a) R$ 8.400,00
b) R$ 15.900,00
c) R$ 29.150,00.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve a repatriação do dinheiro.

14 [454402] João, residente no Brasil, utilizou recursos advindos no exterior para comprar
ADRs.  Após 6 meses,  ele vende as ADRs com lucro de 100 mil  dólares.  Na data da
aquisição das ADRs, o dólar estava sendo cotado a R$ 4,00 e agora na venda das ADRs
está R$ 3,00. A tributação a ser recolhida será de:
 
a) Não há tributação, pois João teve uma perda por variação cambial.
b) R$ 45.000,00.
c) R$ 60.000,00.
d) R$ 82.500,00.

15 [455106] Rafael envia R$ 1.000.000,00 para uma PIC (Private Investment Company).
Após dois anos, esta offshore vende o imóvel por R$ 3.000.000,00. Qual será a tributação
que Rafael pagará no Brasil, caso a taxa de câmbio esteja a mesma de quando fez a
remessa?
 
a) Zero.
b) R$ 300.000,00.
c) R$ 450.000,00
d) R$ 550.000,00
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16 [456112] André tem a opção de adquirir  dois imóveis,  sendo que o imóvel  A ele
pretende comprar por R$ 400.000,00 e o imóvel B terá um custo de R$ 700.000,00. Ele
busca ajuda de um profissional CFP® para lhe orientar qual a melhor forma de fazer essa
aquisição,  se  na  pessoa  física  ou  em uma  das  suas  empresas.  Ele  projetou  alguns
cenários, sendo um deles a possibilidade de vender os imóveis em até 3 meses. Neste
cenário, o imóvel A seria vendido por R$ 600 mil e o imóvel B por R$ 500 mil. Diante deste
cenário, o profissional CFP® orientaria para ele comprar pela:
 
a) Pessoa Física, pois será tributado sobre o ganho de capital de R$ 200.000,00.
b) Pessoa Jurídica de Lucro Presumido, sendo tributado por 8% do total da venda.
c) Pessoa Jurídica de Lucro Real, sendo tributado sobre o valor de R$ 200.000,00.
d) Pessoa Jurídica de Lucro Real, pois estará isento do imposto de renda.

36
Apostila

A Bíblia para o CFP®

(1) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462002] Guilherme e Cecília estão casado pelo regime da comunhão parcial de bens.
Desta forma, o que os cônjuges poderão realizar sem a anuência do outro é:
 
a) fiança.
b) contrair empréstimos.
c) dar algum bem como garantia.
d) administrar os bens do casal.

02  [462004]  Um profissional  CFP® recomendaria  que  seu  cliente  fizesse  um testamento
quando:
 
a) Ele desejar deixar toda a sua herança para uma fundação, não possuindo

herdeiros necessários.
b) Ele for casado pelo regime da separação total de bens e queira excluir a sua

esposa da herança.
c) O seu cliente desejar disponibilizar a parte da legítima para a um dos quatro

filhos, desde que todos sejam maiores de idade e capazes.
d) Ele desejar proteger sua filha de uma eventual separação no casamento com

seu genro, no qual não fizeram pacto antenupcial.

03 [462013] Em relação à administração de bens durante o casamento, considere as
seguintes afirmativas:
I – Quando o regime for a Separação Total de Bens, o cônjuge pode vender um imóvel de
sua titularidade sem a autorização do outro.
II – Quando o regime for a Comunhão Parcial de Bens, a alienação de bens imóveis é
facultada a um dos cônjuges durante o casamento, independentemente da autorização do
outro.
III  –  Quando o  regime for  a  Participação  Final  nos  Aquestos,  durante  o  casamento,
qualquer um dos cônjuges pode prestar garantias e vender um imóvel de sua titularidade
sem a autorização do outro.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II
b) I e III
c) Somente a III
d) Nenhuma

04 [462014] Considere as afirmativas abaixo sobre a União Estável:
I – Tem caráter particular, ou seja, sem qualquer publicidade.
II – Deve ser contínua.
III – Relacionamento com pelo menos 6 meses comprovados.
IV – As partes precisam ter a intenção de constituir uma família.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II e III
c) II e IV
d) I, II, III e IV
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16 [456112] André tem a opção de adquirir  dois imóveis,  sendo que o imóvel  A ele
pretende comprar por R$ 400.000,00 e o imóvel B terá um custo de R$ 700.000,00. Ele
busca ajuda de um profissional CFP® para lhe orientar qual a melhor forma de fazer essa
aquisição,  se  na  pessoa  física  ou  em uma  das  suas  empresas.  Ele  projetou  alguns
cenários, sendo um deles a possibilidade de vender os imóveis em até 3 meses. Neste
cenário, o imóvel A seria vendido por R$ 600 mil e o imóvel B por R$ 500 mil. Diante deste
cenário, o profissional CFP® orientaria para ele comprar pela:
 
a) Pessoa Física, pois será tributado sobre o ganho de capital de R$ 200.000,00.
b) Pessoa Jurídica de Lucro Presumido, sendo tributado por 8% do total da venda.
c) Pessoa Jurídica de Lucro Real, sendo tributado sobre o valor de R$ 200.000,00.
d) Pessoa Jurídica de Lucro Real, pois estará isento do imposto de renda.
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(1) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462002] Guilherme e Cecília estão casado pelo regime da comunhão parcial de bens.
Desta forma, o que os cônjuges poderão realizar sem a anuência do outro é:
 
a) fiança.
b) contrair empréstimos.
c) dar algum bem como garantia.
d) administrar os bens do casal.

02  [462004]  Um profissional  CFP® recomendaria  que  seu  cliente  fizesse  um testamento
quando:
 
a) Ele desejar deixar toda a sua herança para uma fundação, não possuindo

herdeiros necessários.
b) Ele for casado pelo regime da separação total de bens e queira excluir a sua

esposa da herança.
c) O seu cliente desejar disponibilizar a parte da legítima para a um dos quatro

filhos, desde que todos sejam maiores de idade e capazes.
d) Ele desejar proteger sua filha de uma eventual separação no casamento com

seu genro, no qual não fizeram pacto antenupcial.

03 [462013] Em relação à administração de bens durante o casamento, considere as
seguintes afirmativas:
I – Quando o regime for a Separação Total de Bens, o cônjuge pode vender um imóvel de
sua titularidade sem a autorização do outro.
II – Quando o regime for a Comunhão Parcial de Bens, a alienação de bens imóveis é
facultada a um dos cônjuges durante o casamento, independentemente da autorização do
outro.
III  –  Quando o  regime for  a  Participação  Final  nos  Aquestos,  durante  o  casamento,
qualquer um dos cônjuges pode prestar garantias e vender um imóvel de sua titularidade
sem a autorização do outro.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II
b) I e III
c) Somente a III
d) Nenhuma

04 [462014] Considere as afirmativas abaixo sobre a União Estável:
I – Tem caráter particular, ou seja, sem qualquer publicidade.
II – Deve ser contínua.
III – Relacionamento com pelo menos 6 meses comprovados.
IV – As partes precisam ter a intenção de constituir uma família.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II e III
c) II e IV
d) I, II, III e IV
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05 [463006] Rafael e Fernanda são casados no regime da comunhão universal de bens,
possuem um patrimônio de 12 milhões de reais e tem três filhos. Em uma reunião com um
profissional CFP®, Fernanda diz que deseja deixar todo o seu patrimônio para o caçula da
família. Diante da situação, o profissional lhe informa que:
 
a) Ela poderá dispor, através de testamento ou doação, apenas 50% do

patrimônio, ou seja, R$ 6.000.000,00.
b) Através de testamento, ela poderá dispor de até R$ 4.000.000,00,

correspondentes a sua disponível mais a parte do caçula como herdeiro
necessário.

c) Por testamento ela poderá dispor dos seus bens como desejar, mas em vida,
necessitará da anuência de todos os herdeiros necessários, juntamente com a
anuência do cônjuge.

d) Independente da forma, testamento ou doação, ela somente poderá dispor o
valor total de R$ 3.000.000,00.

06 [463046] Bruno falece deixando esposa e dois filhos. Sabendo que eles eram casados
pelo regime da separação total de bens, qual o valor que a esposa irá receber se Bruno
deixou o montante de R$ 3.000.000,00?
 
a) R$ 1,5 milhão de meação mais R$ 500.000,00 de herança.
b) R$ 1,5 milhão de meação apenas.
c) R$ 1,00 milhão de herança.
d) R$ 2 milhões de herança.

07 [463060] Antônio e Paula são casados no regime da comunhão universal de bens e
tiveram dois filhos: João e Maria. Certo dia, Antônio vai visitar seus pais vivos, mas acaba
se envolvendo em um acidente de trânsito e vem a falecer. No momento da herança, os
filhos João e Maria renunciam a parte que lhe cabem. Desta forma:
 
a) A Mãe e os avós são beneficiados.
b) Somente a mãe é beneficiada.
c) Somente os avós são beneficiados.
d) A renúncia da herança só pode ser realizada antes da morte do de cujus

08 [463062] Antônio faleceu deixando um CDB no valor de R$ 300.00,00 e uma dívida no
valor  total  de  R$  500.000,00.  Sabendo  que  Antônio  era  viúvo  e  possuía  dois  filhos,  em
relação a sucessão, é correto afirmar que:
 
a) Os herdeiros receberão 50% cada um dos bens e dinheiro.
b) Os herdeiros nada receberão.
c) Os herdeiros apenas terão direito à herança após quitarem integralmente a

dívida de Antônio.
d) Os herdeiros deverão pagar R$ 200.000,00.
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09  [464010]  Rafael  doou  seu  imóvel  ao  seu  filho  Gustavo  com  cláusula  de  usufruto
vitalício.  No  entanto,  seu  filho  falece,  deixando  somente  um  descendente  vivo  (neto  de
Rafael). Neste caso:
 
a) o neto herdará tanto a nua propriedade, quanto o usufruto do imóvel.
b) o neto herdará somente a nua-propriedade, permanecendo o usufruto com o

avô.
c) o neto nada herdará, mas passará a exercer o usufruto de Rafael.
d) se o donatário for casado, a esposa dele herdará todos os bens de Gustavo.

10 [464013] Guilherme possui 4 apartamentos no valor de R$ 2.000.000,00 cada um deles.
Antes de morrer, ele doa um imóvel para a sua mãe e um imóvel para um dos seus três
filhos. Desta forma, na herança:
 
a) Deverá ocorrer a colação da doação dos imóveis do filho e da mãe.
b) Deverá ocorrer a colação da doação somente do imóvel do filho.
c) Deverá ocorrer a colação da doação somente do imóvel da mãe.
d) Não deverá ocorrer a colação das doações.

11 [465009]  Lucas  sabendo que você é  um profissional  CFP®,  solicita  uma reunião para
sanar dúvidas a respeito da criação de uma fundação. Ele lhe informa que é casado pelo
regime da comunhão universal de bens e tem dois filhos. Com estas informações, você lhe
diz que:
 
a) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar 25% do patrimônio.
b) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar 50% do patrimônio.
c) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar 25% do patrimônio.
d) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar 50% do patrimônio.

12 [466017] Guilherme doa ações da empresa brasileira RToro Education S/A a Antônio. No
ato da doação, estas ações estão sendo negociadas na B3 por um valor superior aos
adquiridos por Guilherme. Sabendo que a alíquota do ITCMD para doações de São Paulo
está em 4%, e que ambos são residentes de tal Estado, podemos afirmar que:
 
a) Guilherme deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital, enquanto

que Antônio deverá recolher o ITCMD, vide que ambos incidem sobre o valor de
mercado.

b) Guilherme deverá recolher o ITCMD, enquanto que Antônio deverá recolher o
imposto de renda por ganho de capital, vide que ambos incidem sobre o valor
de mercado.

c) Esta operação poderá não ter imposto de renda por ganho de capital, caso a
doação seja a valor custo, mas Antônio deverá recolher ITCMD pela alíquota de
4% sobre o valor de mercado das ações, não havendo possibilidade de isenção
de tal tributo.

d) Esta operação poderá ser isenta de IR e, dependendo do valor, também de
ITCMD.
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05 [463006] Rafael e Fernanda são casados no regime da comunhão universal de bens,
possuem um patrimônio de 12 milhões de reais e tem três filhos. Em uma reunião com um
profissional CFP®, Fernanda diz que deseja deixar todo o seu patrimônio para o caçula da
família. Diante da situação, o profissional lhe informa que:
 
a) Ela poderá dispor, através de testamento ou doação, apenas 50% do

patrimônio, ou seja, R$ 6.000.000,00.
b) Através de testamento, ela poderá dispor de até R$ 4.000.000,00,

correspondentes a sua disponível mais a parte do caçula como herdeiro
necessário.

c) Por testamento ela poderá dispor dos seus bens como desejar, mas em vida,
necessitará da anuência de todos os herdeiros necessários, juntamente com a
anuência do cônjuge.

d) Independente da forma, testamento ou doação, ela somente poderá dispor o
valor total de R$ 3.000.000,00.

06 [463046] Bruno falece deixando esposa e dois filhos. Sabendo que eles eram casados
pelo regime da separação total de bens, qual o valor que a esposa irá receber se Bruno
deixou o montante de R$ 3.000.000,00?
 
a) R$ 1,5 milhão de meação mais R$ 500.000,00 de herança.
b) R$ 1,5 milhão de meação apenas.
c) R$ 1,00 milhão de herança.
d) R$ 2 milhões de herança.

07 [463060] Antônio e Paula são casados no regime da comunhão universal de bens e
tiveram dois filhos: João e Maria. Certo dia, Antônio vai visitar seus pais vivos, mas acaba
se envolvendo em um acidente de trânsito e vem a falecer. No momento da herança, os
filhos João e Maria renunciam a parte que lhe cabem. Desta forma:
 
a) A Mãe e os avós são beneficiados.
b) Somente a mãe é beneficiada.
c) Somente os avós são beneficiados.
d) A renúncia da herança só pode ser realizada antes da morte do de cujus

08 [463062] Antônio faleceu deixando um CDB no valor de R$ 300.00,00 e uma dívida no
valor  total  de  R$  500.000,00.  Sabendo  que  Antônio  era  viúvo  e  possuía  dois  filhos,  em
relação a sucessão, é correto afirmar que:
 
a) Os herdeiros receberão 50% cada um dos bens e dinheiro.
b) Os herdeiros nada receberão.
c) Os herdeiros apenas terão direito à herança após quitarem integralmente a

dívida de Antônio.
d) Os herdeiros deverão pagar R$ 200.000,00.
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09  [464010]  Rafael  doou  seu  imóvel  ao  seu  filho  Gustavo  com  cláusula  de  usufruto
vitalício.  No  entanto,  seu  filho  falece,  deixando  somente  um  descendente  vivo  (neto  de
Rafael). Neste caso:
 
a) o neto herdará tanto a nua propriedade, quanto o usufruto do imóvel.
b) o neto herdará somente a nua-propriedade, permanecendo o usufruto com o

avô.
c) o neto nada herdará, mas passará a exercer o usufruto de Rafael.
d) se o donatário for casado, a esposa dele herdará todos os bens de Gustavo.

10 [464013] Guilherme possui 4 apartamentos no valor de R$ 2.000.000,00 cada um deles.
Antes de morrer, ele doa um imóvel para a sua mãe e um imóvel para um dos seus três
filhos. Desta forma, na herança:
 
a) Deverá ocorrer a colação da doação dos imóveis do filho e da mãe.
b) Deverá ocorrer a colação da doação somente do imóvel do filho.
c) Deverá ocorrer a colação da doação somente do imóvel da mãe.
d) Não deverá ocorrer a colação das doações.

11 [465009]  Lucas  sabendo que você é  um profissional  CFP®,  solicita  uma reunião para
sanar dúvidas a respeito da criação de uma fundação. Ele lhe informa que é casado pelo
regime da comunhão universal de bens e tem dois filhos. Com estas informações, você lhe
diz que:
 
a) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar 25% do patrimônio.
b) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar 50% do patrimônio.
c) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar 25% do patrimônio.
d) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar 50% do patrimônio.

12 [466017] Guilherme doa ações da empresa brasileira RToro Education S/A a Antônio. No
ato da doação, estas ações estão sendo negociadas na B3 por um valor superior aos
adquiridos por Guilherme. Sabendo que a alíquota do ITCMD para doações de São Paulo
está em 4%, e que ambos são residentes de tal Estado, podemos afirmar que:
 
a) Guilherme deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital, enquanto

que Antônio deverá recolher o ITCMD, vide que ambos incidem sobre o valor de
mercado.

b) Guilherme deverá recolher o ITCMD, enquanto que Antônio deverá recolher o
imposto de renda por ganho de capital, vide que ambos incidem sobre o valor
de mercado.

c) Esta operação poderá não ter imposto de renda por ganho de capital, caso a
doação seja a valor custo, mas Antônio deverá recolher ITCMD pela alíquota de
4% sobre o valor de mercado das ações, não havendo possibilidade de isenção
de tal tributo.

d) Esta operação poderá ser isenta de IR e, dependendo do valor, também de
ITCMD.
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13  [466019]  Em  uma  reunião  com  um  planejador  financeiro  CFP®,  um  pai  comenta  que
gostaria  que  seu  único  filho  fosse  proprietário  do  imóvel  onde  ele  mora  em  São  Paulo,
quando ele viesse a falecer. No entanto, ele leu no jornal que foi aprovada a mudança da
alíquota do ITCMD do estado de São Paulo de 4% para 8% e gostaria de saber se havia
alguma alternativa para evitar o pagamento deste aumento. Diante desta situação, o
profissional CFP® recomendou para ele:
 
a) Mudar de estado, vide que a tributação da herança no estado no qual ocorreu a

partilha de bens.
b) Fazer uma doação com reserva de usufruto.
c) Fazer uma doação com cláusula de reversão.
d) Não fazer nada, vide que no futuro ele fará um contrato de compra & venda e o

imposto a ser cobrado será o ITBI, que é um imposto municipal e não estadual.

14 [466022] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I – Os valores recebidos através de Heranças e Doações deverão ser declaradas na ficha de
“rendimentos isentos e não tributáveis”.
II – Quando o doador ou falecido tenha domicílio no exterior, os bens herdados estejam
localizados no exterior ou o inventário seja realizado fora do Brasil, não haverá incidência
de ITCMD.
III – Ocorrendo diversas doações entre os mesmos doador e donatário no mesmo ano civil,
serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, devendo o ITCMD ser
recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens
anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

40 Apostila
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(2) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01 [307204] O ato de selecionar aplicações, visando à formação de uma carteira que
atenda  às  necessidades  do  cliente,  refere-se  à  Etapa  do  Planejamento  Financeiro
conhecida por:
 
a) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
b) Desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao

cliente.
c) Implementar as recomendações de planejamento financeiro.
d) Monitorar a situação do cliente.

02  [102316]  Em  um  processo  de  API  qual  dos  fatores  abaixo  não  é  levado  em
consideração:
 
a) Situação financeira.
b) Objetivo de investimento.
c) Experiência em investimento.
d) Cenário macroeconômico.

03 [307235] Um cliente pessoa física quer efetuar uma aplicação financeira por 7 meses.
Dado um CDI de 11% a.a, TR no período em 3%, que a Meta-Selic fique acima de 8,5% por
todo o período e a as taxas apresentadas sejam constantes, qual seria a melhor escolha
para esse cliente?
 
a) CDB a 95% do CDI.
b) LTN a 11% ao ano.
c) LFT a 98% do CDI.
d) Poupança.

04 [307217] Considere as seguintes afirmativas abaixo em relação a renumeração de um
profissional CFP®:
I – Pode receber de acordo com a performance da carteira do cliente.
II – Pode receber através de indicação e venda de produtos.
III – Pode receber um salário fixo dos clientes.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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13  [466019]  Em  uma  reunião  com  um  planejador  financeiro  CFP®,  um  pai  comenta  que
gostaria  que  seu  único  filho  fosse  proprietário  do  imóvel  onde  ele  mora  em  São  Paulo,
quando ele viesse a falecer. No entanto, ele leu no jornal que foi aprovada a mudança da
alíquota do ITCMD do estado de São Paulo de 4% para 8% e gostaria de saber se havia
alguma alternativa para evitar o pagamento deste aumento. Diante desta situação, o
profissional CFP® recomendou para ele:
 
a) Mudar de estado, vide que a tributação da herança no estado no qual ocorreu a

partilha de bens.
b) Fazer uma doação com reserva de usufruto.
c) Fazer uma doação com cláusula de reversão.
d) Não fazer nada, vide que no futuro ele fará um contrato de compra & venda e o

imposto a ser cobrado será o ITBI, que é um imposto municipal e não estadual.

14 [466022] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I – Os valores recebidos através de Heranças e Doações deverão ser declaradas na ficha de
“rendimentos isentos e não tributáveis”.
II – Quando o doador ou falecido tenha domicílio no exterior, os bens herdados estejam
localizados no exterior ou o inventário seja realizado fora do Brasil, não haverá incidência
de ITCMD.
III – Ocorrendo diversas doações entre os mesmos doador e donatário no mesmo ano civil,
serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título, devendo o ITCMD ser
recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens
anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já recolhidos.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
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(2) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01 [307204] O ato de selecionar aplicações, visando à formação de uma carteira que
atenda  às  necessidades  do  cliente,  refere-se  à  Etapa  do  Planejamento  Financeiro
conhecida por:
 
a) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
b) Desenvolver as recomendações de planejamento financeiro e apresentá-las ao

cliente.
c) Implementar as recomendações de planejamento financeiro.
d) Monitorar a situação do cliente.

02  [102316]  Em  um  processo  de  API  qual  dos  fatores  abaixo  não  é  levado  em
consideração:
 
a) Situação financeira.
b) Objetivo de investimento.
c) Experiência em investimento.
d) Cenário macroeconômico.

03 [307235] Um cliente pessoa física quer efetuar uma aplicação financeira por 7 meses.
Dado um CDI de 11% a.a, TR no período em 3%, que a Meta-Selic fique acima de 8,5% por
todo o período e a as taxas apresentadas sejam constantes, qual seria a melhor escolha
para esse cliente?
 
a) CDB a 95% do CDI.
b) LTN a 11% ao ano.
c) LFT a 98% do CDI.
d) Poupança.

04 [307217] Considere as seguintes afirmativas abaixo em relação a renumeração de um
profissional CFP®:
I – Pode receber de acordo com a performance da carteira do cliente.
II – Pode receber através de indicação e venda de produtos.
III – Pode receber um salário fixo dos clientes.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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05 [307219] Uma carteira de investimentos, possui a seguinte composição:

 
a) Queda da inflação.
b) Queda da taxa Selic.
c) Aumento da inflação.
d) Aumento da taxa Selic.

06 [307229] Um cliente fez um investimento em ações utilizando 80% de recursos próprios
e 20% com recurso de terceiros a um custo de 5% durante o tempo da operação. Após a
compra, as ações subiram 18% até que o investidor as vendesse. Qual o retorno obtido
nesse investimento, considerando os custos envolvidos?
 
a) 13,00%.
b) 17,00%.
c) 18,00%.
d) 21,25%.

07 [307237] No Processo de Planejamento Financeiro, o ciclo adequado de revisão do
plano financeiro é definido no momento de:
 
a) Definir e estabelecer o escopo do relacionamento.
b) Desenvolver as estratégias financeiras e apresentá-las.
c) Coletar, analisar e avaliar informações detalhadas sobre o cliente.
d) Monitor a carteira de investimentos do cliente.
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08 [307282] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

Sobre a sua capacidade para correr riscos pode-se afirmar que é:
 
a) alta, porque é capaz de poupar dinheiro e seu prazo de investimento é longo.
b) alta, pois todo investidor que não possui dívidas é capaz de tomar risco.
c) média, porque prefere não correr riscos elevados.
d) baixa, porque se diz conservador.

09 [411002] Um casal sem filhos possui o seguinte orçamento doméstico:
• Renda Líquida Anual: R$ 100.000,00 (Marido) e R$ 100.000,00 (Esposa)
• Despesas Anuais: R$ 150.000,00
O marido possui um seguro de vida, sendo a esposa beneficiária, cujo prêmio anual é de
R$ 10.000 por ano. Supondo taxa de juros real líquida de 3% ao ano e que a indenização a
ser recebida pela esposa preveja cobertura de todas as despesas anuais (que se manterão
constantes, a valores de hoje) por 10 anos, o valor adequado da cobertura desse seguro
seria aproximadamente:
 
a) R$ 341.208,00
b) R$ 426.510,00
c) R$ 1.194.228,00
d) R$ 1.279.530,00

10  [412118]  O  princípio  ético  seguido  por  um Planejador  CFP® que  atua  de  forma
honesta, íntegra e transparente é:
 
a) Imparcialidade
b) Objetividade
c) Profissionalismo
d) Integridade

11 [412125] O princípio ético seguido por um Planejador CFP® que faz recomendações de
forma pragmática, isenta, transparente e respaldada em princípios técnicos é:
 
a) Imparcialidade
b) Objetividade
c) Profissionalismo
d) Competência
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05 [307219] Uma carteira de investimentos, possui a seguinte composição:

 
a) Queda da inflação.
b) Queda da taxa Selic.
c) Aumento da inflação.
d) Aumento da taxa Selic.

06 [307229] Um cliente fez um investimento em ações utilizando 80% de recursos próprios
e 20% com recurso de terceiros a um custo de 5% durante o tempo da operação. Após a
compra, as ações subiram 18% até que o investidor as vendesse. Qual o retorno obtido
nesse investimento, considerando os custos envolvidos?
 
a) 13,00%.
b) 17,00%.
c) 18,00%.
d) 21,25%.

07 [307237] No Processo de Planejamento Financeiro, o ciclo adequado de revisão do
plano financeiro é definido no momento de:
 
a) Definir e estabelecer o escopo do relacionamento.
b) Desenvolver as estratégias financeiras e apresentá-las.
c) Coletar, analisar e avaliar informações detalhadas sobre o cliente.
d) Monitor a carteira de investimentos do cliente.
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08 [307282] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

Sobre a sua capacidade para correr riscos pode-se afirmar que é:
 
a) alta, porque é capaz de poupar dinheiro e seu prazo de investimento é longo.
b) alta, pois todo investidor que não possui dívidas é capaz de tomar risco.
c) média, porque prefere não correr riscos elevados.
d) baixa, porque se diz conservador.

09 [411002] Um casal sem filhos possui o seguinte orçamento doméstico:
• Renda Líquida Anual: R$ 100.000,00 (Marido) e R$ 100.000,00 (Esposa)
• Despesas Anuais: R$ 150.000,00
O marido possui um seguro de vida, sendo a esposa beneficiária, cujo prêmio anual é de
R$ 10.000 por ano. Supondo taxa de juros real líquida de 3% ao ano e que a indenização a
ser recebida pela esposa preveja cobertura de todas as despesas anuais (que se manterão
constantes, a valores de hoje) por 10 anos, o valor adequado da cobertura desse seguro
seria aproximadamente:
 
a) R$ 341.208,00
b) R$ 426.510,00
c) R$ 1.194.228,00
d) R$ 1.279.530,00

10  [412118]  O  princípio  ético  seguido  por  um Planejador  CFP® que  atua  de  forma
honesta, íntegra e transparente é:
 
a) Imparcialidade
b) Objetividade
c) Profissionalismo
d) Integridade

11 [412125] O princípio ético seguido por um Planejador CFP® que faz recomendações de
forma pragmática, isenta, transparente e respaldada em princípios técnicos é:
 
a) Imparcialidade
b) Objetividade
c) Profissionalismo
d) Competência
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12 [412128] O Profissional CFP® que descumprir os Princípios e Regras estabelecidos no
Código estarão sujeitos à imposição das seguintes penalidades:
I – Advertência privada do Conselho de Normas Éticas, através de reprimenda por escrito,
não  publicada,  mas  apontada  nos  registros  da  Planejar  e  enviada  diretamente  ao
profissional CFP®.
II – Advertência pública do Conselho de Normas Éticas, a ser divulgada nos meios de
comunicação da Planejar.
III – Proibição temporária, divulgada nos meios de comunicação da Planejar, do uso da
Marca CFP®.
IV – Revogação do direito de uso das Marcas e exclusão do quadro de Profissionais CFP®
certificados, divulgada nos meios de comunicação da Planejar.
As afirmativas corretas são:
 
a) I, III, IV
b) II, IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.

13 [412148] A Planejar recebeu uma denúncia de um profissional CFP® que descumpriu o
código de ética. Conforme Código de ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, a
condução dos trabalhos de busca e apuração da realidade dos fatos e elaboração de um
parecer que será encaminhado para apreciação são atividades que ficam a cargo do(a):
 
a) Equipe Planejar.
b) Grupo de Trabalho.
c) Conselho de normas éticas.
d) Comitê ético da Anbima.

14 [412150] O Profissional CFP® que descumprir os Princípios e Regras estabelecidos no
Código estarão sujeitos à imposição das seguintes penalidades:
I – Advertência Privada;
II – Multa de até 1.000 vezes o valor da Anuidade;
III – Advertência Pública;
IV – Suspensão temporária de exercer a atividade de Planejador Financeiro.
As afirmativas corretas são:
 
a) I e III
b) II, IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.

15  [412167]  Profissionais  CFP®,  para  estarem  em  conformidade  com  o  Princípio  de
Diligência,  devem  fazer  todas  as  ações  abaixo,  exceto:
 
a) Exercer juízo razoável e prudente ao fornecer serviços profissionais.
b) Fornecer serviços profissionais adequados respeitando o escopo e prazo

acordado.
c) Supervisionar ou direcionar de forma prudente e responsável quaisquer

subordinados ou terceiros a quem delegue responsabilidades por quaisquer
serviços para o cliente.

d) Manter seus conhecimentos atualizados e satisfazer todas as exigências de
educação continuada da Planejar
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16 [412144] Um profissional CFP® está trabalhando em um planejamento fiscal para um
cliente. Ele pediu que um colega de equipe auxiliasse o cliente, mesmo sabendo que esse
colega não tinha muito conhecimento sobre o assunto, uma vez que estava muito ocupado
com outras prioridades. Ao chegar em casa, ele contou a sua esposa sobre o cliente e
como  o  planejamento  fiscal  que  ele  estava  elaborando,  mesmo  seguindo  todos  os
requisitos legais,  iria  implicar  grande economia de impostos.  Considere os seguintes
princípios do código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar:
I – Confidencialidade.
II – Integridade.
III – Diligência.
Pode-se afirmar que esse profissional CFP® violou apenas os princípios descritos em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

17 [413108] Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente faz
parte do Componente do Planejamento Financeiro pela FPSB como:
 
a) Gestão Financeira
b) Gestão de Ativos
c) Planejamento de Aposentadoria
d) Gestão de Risco

18  [413124]  O  FPSB  identificou  diversas  habilidades  profissionais  requeridas  de  um
profissional de planejamento financeiro. Na área denominada Cognição, o profissional de
planejamento financeiro precisa ser capaz de:
I – Lidar com objeções e reclamações de maneira eficaz;
II – Analisar e integrar informações de várias fontes para chegar a soluções;
III – Usar lógica e raciocínio para avaliar os pontos fortes e fracos de possíveis linhas de
ação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.

19  [413133]  Na  elaboração  de  um  planejamento  financeiro  para  um  cliente,  um
profissional  CFP®,  na  fase  de  Coleta  de  Dados,  deverá:
I – Identificar o objetivo de retorno e a tolerância do cliente ao risco de investimento.
II – Avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de gestão de risco.
III – Determinar as atitudes do cliente com relação à tributação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
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12 [412128] O Profissional CFP® que descumprir os Princípios e Regras estabelecidos no
Código estarão sujeitos à imposição das seguintes penalidades:
I – Advertência privada do Conselho de Normas Éticas, através de reprimenda por escrito,
não  publicada,  mas  apontada  nos  registros  da  Planejar  e  enviada  diretamente  ao
profissional CFP®.
II – Advertência pública do Conselho de Normas Éticas, a ser divulgada nos meios de
comunicação da Planejar.
III – Proibição temporária, divulgada nos meios de comunicação da Planejar, do uso da
Marca CFP®.
IV – Revogação do direito de uso das Marcas e exclusão do quadro de Profissionais CFP®
certificados, divulgada nos meios de comunicação da Planejar.
As afirmativas corretas são:
 
a) I, III, IV
b) II, IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.

13 [412148] A Planejar recebeu uma denúncia de um profissional CFP® que descumpriu o
código de ética. Conforme Código de ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, a
condução dos trabalhos de busca e apuração da realidade dos fatos e elaboração de um
parecer que será encaminhado para apreciação são atividades que ficam a cargo do(a):
 
a) Equipe Planejar.
b) Grupo de Trabalho.
c) Conselho de normas éticas.
d) Comitê ético da Anbima.

14 [412150] O Profissional CFP® que descumprir os Princípios e Regras estabelecidos no
Código estarão sujeitos à imposição das seguintes penalidades:
I – Advertência Privada;
II – Multa de até 1.000 vezes o valor da Anuidade;
III – Advertência Pública;
IV – Suspensão temporária de exercer a atividade de Planejador Financeiro.
As afirmativas corretas são:
 
a) I e III
b) II, IV.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.

15  [412167]  Profissionais  CFP®,  para  estarem  em  conformidade  com  o  Princípio  de
Diligência,  devem  fazer  todas  as  ações  abaixo,  exceto:
 
a) Exercer juízo razoável e prudente ao fornecer serviços profissionais.
b) Fornecer serviços profissionais adequados respeitando o escopo e prazo

acordado.
c) Supervisionar ou direcionar de forma prudente e responsável quaisquer

subordinados ou terceiros a quem delegue responsabilidades por quaisquer
serviços para o cliente.

d) Manter seus conhecimentos atualizados e satisfazer todas as exigências de
educação continuada da Planejar
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16 [412144] Um profissional CFP® está trabalhando em um planejamento fiscal para um
cliente. Ele pediu que um colega de equipe auxiliasse o cliente, mesmo sabendo que esse
colega não tinha muito conhecimento sobre o assunto, uma vez que estava muito ocupado
com outras prioridades. Ao chegar em casa, ele contou a sua esposa sobre o cliente e
como  o  planejamento  fiscal  que  ele  estava  elaborando,  mesmo  seguindo  todos  os
requisitos legais,  iria  implicar  grande economia de impostos.  Considere os seguintes
princípios do código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar:
I – Confidencialidade.
II – Integridade.
III – Diligência.
Pode-se afirmar que esse profissional CFP® violou apenas os princípios descritos em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

17 [413108] Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente faz
parte do Componente do Planejamento Financeiro pela FPSB como:
 
a) Gestão Financeira
b) Gestão de Ativos
c) Planejamento de Aposentadoria
d) Gestão de Risco

18  [413124]  O  FPSB  identificou  diversas  habilidades  profissionais  requeridas  de  um
profissional de planejamento financeiro. Na área denominada Cognição, o profissional de
planejamento financeiro precisa ser capaz de:
I – Lidar com objeções e reclamações de maneira eficaz;
II – Analisar e integrar informações de várias fontes para chegar a soluções;
III – Usar lógica e raciocínio para avaliar os pontos fortes e fracos de possíveis linhas de
ação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) I, II e III.

19  [413133]  Na  elaboração  de  um  planejamento  financeiro  para  um  cliente,  um
profissional  CFP®,  na  fase  de  Coleta  de  Dados,  deverá:
I – Identificar o objetivo de retorno e a tolerância do cliente ao risco de investimento.
II – Avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de gestão de risco.
III – Determinar as atitudes do cliente com relação à tributação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
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20  [413134]  Na  elaboração  de  um  planejamento  sucessório  para  um  cliente,  um
profissional CFP®, na fase de Análise, deverá:
 
a) Coletar contratos legais e documentos que afetem as estratégias de

planejamento sucessório.
b) Identificar a dinâmica familiar e as relações comerciais que poderiam impactar

as estratégias de planejamento sucessório.
c) Considerar as restrições para atingir os objetivos de planejamento sucessório.
d) Otimizar as estratégias para fazer recomendações de planejamento sucessório.

21 [101135] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I – Executar a emissão do papel moeda
II  –  Coordenar as políticas monetária,  creditícia,  orçamentária,  fiscal  e da dívida pública,
interna e externa.
III – Definir a meta da inflação.
São atribuições do Conselho Monetário Nacional apenas:
 
a) I
b) II
c) II e III
d) I, II e III

22 [201109]  Seu cliente,  sabendo que você é  um profissional  certificado,  diz  que deseja
abrir uma reclamação em relação aos fundos de previdência que foram comercializados a
ele. Ele te informa que um dos fundos era de uma previdência aberta, através de um
VGBL, e o outro é uma previdência fechada dos funcionários da empresa na qual ele
trabalha.  Desta  forma,  você  oriente  que  as  reclamações  devem  ser  feitas,
respectivamente,  na:
 
a) Previc em ambos os casos.
b) Previc e Susep.
c) Susep e Previc.
d) Susep em ambos os casos.

23 [411201]  Nathan é  analista  de  valores  mobiliários  (CNPI)  autorizado pela  CVM e
recebeu uma proposta para ser sócio de um escritório de investimentos para atuar como
gestor de recursos. Após Nathan estar devidamente registrado na CVM como Gestor de
Recursos, ele:
 
a) Poderá exercer as duas funções, mas precisará pedir autorização da CVM.
b) Poderá exercer as duas funções e não precisará pedir autorização da CVM.
c) Poderá exercer as duas funções, desde que informe a todos os clientes que

também é analista de valores mobiliários autorizado pela CVM.
d) Não poderá exercer as duas funções.
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24 [103114] A taxa PTAX, divulgada diariamente pelo BACEN, é apurada a partir:
 
a) Da média simples das operações realizadas com contratos futuros de dólar na

B3.
b) Da média ponderada das operações realizadas com contratos futuros de dólar

na B3.
c) Da média simples das operações realizadas no mercado interbancário com

dólar.
d) Da média ponderada das operações realizadas no mercado interbancário com

dólar.

25 [203125] São ações de política fiscal e monetária expansionista pelo governo:
I – Aumento da taxa de redesconto.
II – Corte de impostos
III – Redução de gastos governamentais
IV – Compra de títulos públicos federais
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III
b) II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

26 [203131] Para adotar uma política fiscal contracionista, o Governo pode:
 
a) Aumentar os seus gastos com investimentos e os impostos cobrados dos

agentes econômicos.
b) Reduzir os seus gastos correntes e os impostos cobrados dos agentes

econômicos.
c) Reduzir os seus gastos correntes e aumentar os impostos cobrados dos agentes

econômicos.
d) Aumentar os seus gastos com investimentos e reduzir os impostos cobrados dos

agentes econômicos.

27 [302104] Uma madeireira comprou um insumo para sua produção no valor de R$
500,00, transformou esse insumo e vendeu por R$ 1.800, da ótica do valor agregado.
Quanto esta madeireira acrescentou no PIB do País?
 
a) R$ 500,00
b) R$ 1.300,00
c) R$ 1.800,00
d) R$ 2.300,00
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20  [413134]  Na  elaboração  de  um  planejamento  sucessório  para  um  cliente,  um
profissional CFP®, na fase de Análise, deverá:
 
a) Coletar contratos legais e documentos que afetem as estratégias de

planejamento sucessório.
b) Identificar a dinâmica familiar e as relações comerciais que poderiam impactar

as estratégias de planejamento sucessório.
c) Considerar as restrições para atingir os objetivos de planejamento sucessório.
d) Otimizar as estratégias para fazer recomendações de planejamento sucessório.

21 [101135] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I – Executar a emissão do papel moeda
II  –  Coordenar as políticas monetária,  creditícia,  orçamentária,  fiscal  e da dívida pública,
interna e externa.
III – Definir a meta da inflação.
São atribuições do Conselho Monetário Nacional apenas:
 
a) I
b) II
c) II e III
d) I, II e III

22 [201109]  Seu cliente,  sabendo que você é  um profissional  certificado,  diz  que deseja
abrir uma reclamação em relação aos fundos de previdência que foram comercializados a
ele. Ele te informa que um dos fundos era de uma previdência aberta, através de um
VGBL, e o outro é uma previdência fechada dos funcionários da empresa na qual ele
trabalha.  Desta  forma,  você  oriente  que  as  reclamações  devem  ser  feitas,
respectivamente,  na:
 
a) Previc em ambos os casos.
b) Previc e Susep.
c) Susep e Previc.
d) Susep em ambos os casos.

23 [411201]  Nathan é  analista  de  valores  mobiliários  (CNPI)  autorizado pela  CVM e
recebeu uma proposta para ser sócio de um escritório de investimentos para atuar como
gestor de recursos. Após Nathan estar devidamente registrado na CVM como Gestor de
Recursos, ele:
 
a) Poderá exercer as duas funções, mas precisará pedir autorização da CVM.
b) Poderá exercer as duas funções e não precisará pedir autorização da CVM.
c) Poderá exercer as duas funções, desde que informe a todos os clientes que

também é analista de valores mobiliários autorizado pela CVM.
d) Não poderá exercer as duas funções.
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24 [103114] A taxa PTAX, divulgada diariamente pelo BACEN, é apurada a partir:
 
a) Da média simples das operações realizadas com contratos futuros de dólar na

B3.
b) Da média ponderada das operações realizadas com contratos futuros de dólar

na B3.
c) Da média simples das operações realizadas no mercado interbancário com

dólar.
d) Da média ponderada das operações realizadas no mercado interbancário com

dólar.

25 [203125] São ações de política fiscal e monetária expansionista pelo governo:
I – Aumento da taxa de redesconto.
II – Corte de impostos
III – Redução de gastos governamentais
IV – Compra de títulos públicos federais
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III
b) II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

26 [203131] Para adotar uma política fiscal contracionista, o Governo pode:
 
a) Aumentar os seus gastos com investimentos e os impostos cobrados dos

agentes econômicos.
b) Reduzir os seus gastos correntes e os impostos cobrados dos agentes

econômicos.
c) Reduzir os seus gastos correntes e aumentar os impostos cobrados dos agentes

econômicos.
d) Aumentar os seus gastos com investimentos e reduzir os impostos cobrados dos

agentes econômicos.

27 [302104] Uma madeireira comprou um insumo para sua produção no valor de R$
500,00, transformou esse insumo e vendeu por R$ 1.800, da ótica do valor agregado.
Quanto esta madeireira acrescentou no PIB do País?
 
a) R$ 500,00
b) R$ 1.300,00
c) R$ 1.800,00
d) R$ 2.300,00
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28 [412101] Vicente é consultor financeiro CFP® e utiliza a corretora “FacilRendimentos”
para  fazer  suas  aplicações  financeiras  na  pessoa  física.  Devido  a  todos  os  seus  clientes
também investirem por esta empresa, o dono da corretora proporcionou a Vicente isenção
de  todos  os  custos  para  os  seus  próprios  investimentos.  Considerando  que  esta
informação não é dita a seus clientes, dentre os princípios éticos do Código de Conduta da
Planejar citados abaixo, o profissional estaria violando o princípio:
 
a) Profissionalismo
b) Objetividade.
c) Diligência
d) Imparcialidade

29 [302257] Um investidor estima que seu custo de oportunidade seja de 9% composto
anualmente. Dentre as seguintes alternativas, a que indica o melhor investimento para
este investidor é receber:
 
a) R$ 100.000,00 hoje.
b) R$ 1.200,00 no final de cada mês durante 11 anos composto mensalmente.
c) R$ 65.000,00, ao final de 5 anos e R$ 125.000,00, 5 anos depois.
d) R$ 65.000,00 ao final de 5 anos e R$ 200.000,00, 10 anos depois.

30 [302208] Um cliente deseja adquirir um veículo no valor de R$ 50.000,00. Irá dar uma
entrada  no  valor  de  R$  15.000,00  e  financiar  o  resto  em  9  parcelas,  pagando  juros
dev1,5%  a.m.  De  quanto  será  o  valor  da  parcela  que  o  cliente  pagará?
 
a) R$ 5.980,49
b) R$ 4.186,34
c) R$ 4.285,96
d) R$ 5.642,68

31 [302265] Um investidor deseja acumular para a sua aposentadoria o valor de R$
650.000,00. Sabendo que ele tem hoje R$ 130.000,00 em fundo de investimentos e que o
mesmo rende 0,70% ao mês, em quantos meses ele atingirá este objetivo?
 
a) 199 meses
b) 231 meses
c) 238 meses
d) 400 meses

32 [302246] Um título no valor de R$ 100.000,00 vence em 294 dias úteis a partir de hoje
(base anual: 252 dias úteis) e seu titular deseja descontá-lo na data atual. Considerando
taxa de juros de 2% ao mês e o desconto na modalidade bancária simples, a taxa efetiva
de juros dessa operação seria de aproximadamente:
 
a) 24,00% ao ano.
b) 32,52% ao ano.
c) 33,33% ao ano.
d) 38,89% ao ano.
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33 [302223]  Maria  Cecília  adquire  um imóvel  por  R$ 650.000,00 em 180 prestações
mensais pela Tabela SAC com juros de 10% ao ano. Sabendo que o primeiro pagamento
ocorrerá  30  dias  após  a  liberação dos  recursos,  o  valor  da  primeira  prestação será
aproximadamente de:
 
a) R$ 5.183,00
b) R$ 6.814,00
c) R$ 8.794,00
d) R$ 9.027,00

34 [302261] Um determinado cliente irá efetuar o pagamento de um tributo nesse ano no
valor de R$ 3.000,00. O valor pode ser parcelado em 6 vezes em parcelas iguais sem juros,
com a primeira parcela no ato ou pagamento à vista com desconto de 4%. Qual é a taxa de
juros está aplicada nessa operação?
 
a) Zero
b) 1,66% a.m
c) 1,66% no período
d) 4,00% a.m

35 [302268] Uma LTN com vencimento em 252 dias úteis, está sendo negociada a uma
taxa spot de 11% ao ano. Uma segunda LTN, com vencimento em 504 dias úteis está
sendo  negociada  a  uma taxa  spot  de  12% ao  ano.  Desta  forma,  podemos  afirmar  que  a
taxa a termo de 252 a 504 é de:
 
a) 11,00%
b) 12,00%
c) 13,00%
d) 14,00%

36 [302324] Após um ano de pesquisa, Rafael decide investir seus recursos construindo
casas.  Dentro do seu projeto,  Rafael  estimou que terá um desembolso inicial  de R$
100.000,00. Além disso, nos anos 1, 2 e 4, Rafael terá que aportar mais R$ 30.000,00 em
cada um destes respectivos anos. No final do quinto ano, Rafael pretende vender o imóvel
por aproximadamente R$ 400.000,00. A taxa de atratividade do negócio é de 10% a.a. e a
taxa de risco é 5% a.a. Em relação ao projeto, Rafael:
 
a) Deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente R$ 75.812,01
b) Deve aceitá-lo, pois seu VPL será de R$ 210.000,00.
c) Não deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente - R$ 35.373,18.
d) Deve aceitá-lo, pois quando se tem lucro, sempre é um bom negócio.
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28 [412101] Vicente é consultor financeiro CFP® e utiliza a corretora “FacilRendimentos”
para  fazer  suas  aplicações  financeiras  na  pessoa  física.  Devido  a  todos  os  seus  clientes
também investirem por esta empresa, o dono da corretora proporcionou a Vicente isenção
de  todos  os  custos  para  os  seus  próprios  investimentos.  Considerando  que  esta
informação não é dita a seus clientes, dentre os princípios éticos do Código de Conduta da
Planejar citados abaixo, o profissional estaria violando o princípio:
 
a) Profissionalismo
b) Objetividade.
c) Diligência
d) Imparcialidade

29 [302257] Um investidor estima que seu custo de oportunidade seja de 9% composto
anualmente. Dentre as seguintes alternativas, a que indica o melhor investimento para
este investidor é receber:
 
a) R$ 100.000,00 hoje.
b) R$ 1.200,00 no final de cada mês durante 11 anos composto mensalmente.
c) R$ 65.000,00, ao final de 5 anos e R$ 125.000,00, 5 anos depois.
d) R$ 65.000,00 ao final de 5 anos e R$ 200.000,00, 10 anos depois.

30 [302208] Um cliente deseja adquirir um veículo no valor de R$ 50.000,00. Irá dar uma
entrada  no  valor  de  R$  15.000,00  e  financiar  o  resto  em  9  parcelas,  pagando  juros
dev1,5%  a.m.  De  quanto  será  o  valor  da  parcela  que  o  cliente  pagará?
 
a) R$ 5.980,49
b) R$ 4.186,34
c) R$ 4.285,96
d) R$ 5.642,68

31 [302265] Um investidor deseja acumular para a sua aposentadoria o valor de R$
650.000,00. Sabendo que ele tem hoje R$ 130.000,00 em fundo de investimentos e que o
mesmo rende 0,70% ao mês, em quantos meses ele atingirá este objetivo?
 
a) 199 meses
b) 231 meses
c) 238 meses
d) 400 meses

32 [302246] Um título no valor de R$ 100.000,00 vence em 294 dias úteis a partir de hoje
(base anual: 252 dias úteis) e seu titular deseja descontá-lo na data atual. Considerando
taxa de juros de 2% ao mês e o desconto na modalidade bancária simples, a taxa efetiva
de juros dessa operação seria de aproximadamente:
 
a) 24,00% ao ano.
b) 32,52% ao ano.
c) 33,33% ao ano.
d) 38,89% ao ano.
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33 [302223]  Maria  Cecília  adquire  um imóvel  por  R$ 650.000,00 em 180 prestações
mensais pela Tabela SAC com juros de 10% ao ano. Sabendo que o primeiro pagamento
ocorrerá  30  dias  após  a  liberação dos  recursos,  o  valor  da  primeira  prestação será
aproximadamente de:
 
a) R$ 5.183,00
b) R$ 6.814,00
c) R$ 8.794,00
d) R$ 9.027,00

34 [302261] Um determinado cliente irá efetuar o pagamento de um tributo nesse ano no
valor de R$ 3.000,00. O valor pode ser parcelado em 6 vezes em parcelas iguais sem juros,
com a primeira parcela no ato ou pagamento à vista com desconto de 4%. Qual é a taxa de
juros está aplicada nessa operação?
 
a) Zero
b) 1,66% a.m
c) 1,66% no período
d) 4,00% a.m

35 [302268] Uma LTN com vencimento em 252 dias úteis, está sendo negociada a uma
taxa spot de 11% ao ano. Uma segunda LTN, com vencimento em 504 dias úteis está
sendo  negociada  a  uma taxa  spot  de  12% ao  ano.  Desta  forma,  podemos  afirmar  que  a
taxa a termo de 252 a 504 é de:
 
a) 11,00%
b) 12,00%
c) 13,00%
d) 14,00%

36 [302324] Após um ano de pesquisa, Rafael decide investir seus recursos construindo
casas.  Dentro do seu projeto,  Rafael  estimou que terá um desembolso inicial  de R$
100.000,00. Além disso, nos anos 1, 2 e 4, Rafael terá que aportar mais R$ 30.000,00 em
cada um destes respectivos anos. No final do quinto ano, Rafael pretende vender o imóvel
por aproximadamente R$ 400.000,00. A taxa de atratividade do negócio é de 10% a.a. e a
taxa de risco é 5% a.a. Em relação ao projeto, Rafael:
 
a) Deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente R$ 75.812,01
b) Deve aceitá-lo, pois seu VPL será de R$ 210.000,00.
c) Não deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente - R$ 35.373,18.
d) Deve aceitá-lo, pois quando se tem lucro, sempre é um bom negócio.

49



54 Apostila
A Bíblia para o CFP®

37 [302326] Guilherme deseja fazer uma aplicação de R$ 15.000,00 no qual irá resgatar os
seguintes valores:
• R$ 8.500,00 em 30 dias
• R$ 8.000,00 em 60 dias
• R$ 9.000,00 em 90 dias
Considerando um custo de oportunidade de 9% a.a, qual será o VPL (Valor Presente
Líquido) aproximado deste investimento?
 
a) R$ 6.481,00
b) R$ 10.133,00
c) R$ 10.500,00
d) R$ 25.500,00

38 [302336] Com os resultados fornecidos abaixo, o EBITDA desta empresa é:
• Receita: R$ 150.000,00
• Despesas com fornecedores: R$ 100.000,00
• Despesas financeiras: R$ 15.000,00
• Despesas operacionais: R$ 20.000,00
• Impostos (IRPJ e CSLL): R$ 4.000,00
• Depreciação: R$ 3.000,00
• Amortização: R$ 2.000,00
 
a) R$ 14.000
b) R$ 18.000
c) R$ 20.000
d) R$ 30.000

39 [302340] Rafael fez um investimento de R$ 150.000,00 e recebeu o seguinte fluxo:
• Caixa gerado no final do primeiro ano: R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do segundo ano: R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do terceiro ano: R$ 161.250,00
Desta  forma,  qual  é  a  TIR  aproximada  do  investimento,  considerando  um custo  de
oportunidade de 7% a.a?
 
a) + R$ 1.968
b) 7,00% a.a
c) 7,50% a.a
d) 8,00% a.a

40 [302344] Uma empresa possui R$ 80.000,00 de capital de terceiros e R$ 27.000,00 de
capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 17% ao ano e o de capital de
terceiros de 10,50% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na alíquota de Imposto
de Renda de 25%, o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao ano desta empresa será
de:
 
a) 9,72%
b) 10,18%
c) 12,14%
d) 13,75%
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41 [414502] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 150.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
- Ano 1: R$ 60.000,00;
- Ano 2: R$ 50.000,00;
- Ano 3: R$ 40.000,00;
- Ano 4: R$ 30.000,00.
Considerando  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  de  7%  ao  ano,  podemos  afirmar  que  o
período  de  Payback  Simples  do  projeto  é  de:
 
a) 3,00 anos.
b) 3,45 anos.
c) 3,77 anos.
d) 4,00 anos.

42 [102117] A legislação e regulamentação, que dispõem sobre os crimes de lavagem de
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, afirma que:
 
a) As punições estabelecidas no Código Penal não se aplicam a esses crimes.
b) Estão sujeitos às punições aplicáveis aos crimes previstos nessa legislação,

todos que contribuem para qualquer uma das fases do processo de lavagem de
dinheiro.

c) A ocorrência de infração penal precedente não é necessária para que se
caracterize um crime de lavagem de dinheiro.

d) O Banco Central é o único órgão competente para editar normativos referentes
à prevenção e combate desses crimes.

43 [102143]  Sobre  a  legislação e  regulamentação da  Lei  de  Crimes de  Lavagem de
Dinheiro, correto afirmar que os procedimentos de prevenção e combate as atividades:
 
a) Determinam que as atividades suspeitas sejam comunicadas imediatamente as

pessoas envolvidas e, posteriormente, comunicar as autoridades competentes
dentro do prazo estabelecido.

b) Determinam que as instituições financeiras mantenham os registros das
movimentações por no mínimo 1 ano, após o encerramento da conta.

c) Requerem que as instituições financeiras atualizem as informações cadastrais
das pessoas físicas que representam os clientes pessoas jurídicas a cada dois
anos.

d) Requerem que as instituições financeiras atualizem as informações cadastrais
das pessoas físicas que representam os clientes pessoas jurídicas a cada cinco
anos.

44 [102112] São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro:
I – O dono de uma banca de jornal que deposita R$ 4.500,00 na conta corrente de sua
banca em notas pequenas.
II – Uma pessoa que deposita R$ 19.800,00 na conta de uma joalharia.
III – A dona de uma loja virtual que deposita R$ 30.000,00 em sua conta corrente.
Está correto o que se afirma em:
 
a) III, apenas
b) II, apenas
c) II e III
d) I, II e III

51



55Apostila
A Bíblia para o CFP®

37 [302326] Guilherme deseja fazer uma aplicação de R$ 15.000,00 no qual irá resgatar os
seguintes valores:
• R$ 8.500,00 em 30 dias
• R$ 8.000,00 em 60 dias
• R$ 9.000,00 em 90 dias
Considerando um custo de oportunidade de 9% a.a, qual será o VPL (Valor Presente
Líquido) aproximado deste investimento?
 
a) R$ 6.481,00
b) R$ 10.133,00
c) R$ 10.500,00
d) R$ 25.500,00

38 [302336] Com os resultados fornecidos abaixo, o EBITDA desta empresa é:
• Receita: R$ 150.000,00
• Despesas com fornecedores: R$ 100.000,00
• Despesas financeiras: R$ 15.000,00
• Despesas operacionais: R$ 20.000,00
• Impostos (IRPJ e CSLL): R$ 4.000,00
• Depreciação: R$ 3.000,00
• Amortização: R$ 2.000,00
 
a) R$ 14.000
b) R$ 18.000
c) R$ 20.000
d) R$ 30.000

39 [302340] Rafael fez um investimento de R$ 150.000,00 e recebeu o seguinte fluxo:
• Caixa gerado no final do primeiro ano: R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do segundo ano: R$ 11.250,00
• Caixa gerado no final do terceiro ano: R$ 161.250,00
Desta  forma,  qual  é  a  TIR  aproximada  do  investimento,  considerando  um custo  de
oportunidade de 7% a.a?
 
a) + R$ 1.968
b) 7,00% a.a
c) 7,50% a.a
d) 8,00% a.a

40 [302344] Uma empresa possui R$ 80.000,00 de capital de terceiros e R$ 27.000,00 de
capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 17% ao ano e o de capital de
terceiros de 10,50% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na alíquota de Imposto
de Renda de 25%, o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao ano desta empresa será
de:
 
a) 9,72%
b) 10,18%
c) 12,14%
d) 13,75%
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41 [414502] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 150.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
- Ano 1: R$ 60.000,00;
- Ano 2: R$ 50.000,00;
- Ano 3: R$ 40.000,00;
- Ano 4: R$ 30.000,00.
Considerando  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  de  7%  ao  ano,  podemos  afirmar  que  o
período  de  Payback  Simples  do  projeto  é  de:
 
a) 3,00 anos.
b) 3,45 anos.
c) 3,77 anos.
d) 4,00 anos.

42 [102117] A legislação e regulamentação, que dispõem sobre os crimes de lavagem de
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, afirma que:
 
a) As punições estabelecidas no Código Penal não se aplicam a esses crimes.
b) Estão sujeitos às punições aplicáveis aos crimes previstos nessa legislação,

todos que contribuem para qualquer uma das fases do processo de lavagem de
dinheiro.

c) A ocorrência de infração penal precedente não é necessária para que se
caracterize um crime de lavagem de dinheiro.

d) O Banco Central é o único órgão competente para editar normativos referentes
à prevenção e combate desses crimes.

43 [102143]  Sobre  a  legislação e  regulamentação da  Lei  de  Crimes de  Lavagem de
Dinheiro, correto afirmar que os procedimentos de prevenção e combate as atividades:
 
a) Determinam que as atividades suspeitas sejam comunicadas imediatamente as

pessoas envolvidas e, posteriormente, comunicar as autoridades competentes
dentro do prazo estabelecido.

b) Determinam que as instituições financeiras mantenham os registros das
movimentações por no mínimo 1 ano, após o encerramento da conta.

c) Requerem que as instituições financeiras atualizem as informações cadastrais
das pessoas físicas que representam os clientes pessoas jurídicas a cada dois
anos.

d) Requerem que as instituições financeiras atualizem as informações cadastrais
das pessoas físicas que representam os clientes pessoas jurídicas a cada cinco
anos.

44 [102112] São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro:
I – O dono de uma banca de jornal que deposita R$ 4.500,00 na conta corrente de sua
banca em notas pequenas.
II – Uma pessoa que deposita R$ 19.800,00 na conta de uma joalharia.
III – A dona de uma loja virtual que deposita R$ 30.000,00 em sua conta corrente.
Está correto o que se afirma em:
 
a) III, apenas
b) II, apenas
c) II e III
d) I, II e III
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45  [202213]  Um  funcionário  de  uma  Corretora  de  Valores  Mobiliários  (CTVM)  ficou
sabendo  que  a  empresa  “XXX”  irá  adquirir  a  empresa  “YYY”.  Ambas  as  empresas
possuem ações na bolsa de valores, porém o fato ainda não foi divulgado ao mercado.
Com essa informação, esse funcionário passa a aconselhar seus clientes para comprar as
ações  da  empresa  “XXX”.  Nesse  caso,  o  funcionário  da  corretora  agiu  de  maneira
incorreta, pois:
 
a) Violou o direito de preferência dos demais acionistas da empresa.
b) Poderia aconselhar seus clientes somente após a divulgação dessa aquisição no

mercado.
c) Deveria ter requerido autorização da empresa antes de aconselhar seus

clientes.
d) Deveria ter publicado um fato relevante em nome da empresa.

46 [202202] Um operador recebe uma ordem de seu cliente para vender R$ 30 milhões de
ações da empresa A. Sabendo que as ações da empresa A cairão por causa dessa ordem, o
operador decide vender as ações que ele possui na pessoa física antes de executar a
operação do cliente. Este ato é chamado de:
 
a) Insider information.
b) Insider Trading.
c) Front Running.
d) Pump and Dump

47 [102408] São passos na construção do orçamento:
I – Desconsideração das despesas sazonais.
II – Cálculo das despesas como percentual da receita.
III – Identificação dos custos que são sensíveis à inflação e quais são fixos.
IV – Comparação entre as despesas reais com as projetadas.
Está correto o que se afirma os itens:
 
a) II e III.
b) II, III e IV.
c) III e IV.
d) I, II, III e IV.
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48  [415101]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

Com base nas informações, pode-se afirmar que o fluxo de caixa anual líquido da família é
de:
 
a) - R$ 394.000,00
b) - R$ 300.000,00
c) R$ 202.000,00
d) R$ 222.000,00
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45  [202213]  Um  funcionário  de  uma  Corretora  de  Valores  Mobiliários  (CTVM)  ficou
sabendo  que  a  empresa  “XXX”  irá  adquirir  a  empresa  “YYY”.  Ambas  as  empresas
possuem ações na bolsa de valores, porém o fato ainda não foi divulgado ao mercado.
Com essa informação, esse funcionário passa a aconselhar seus clientes para comprar as
ações  da  empresa  “XXX”.  Nesse  caso,  o  funcionário  da  corretora  agiu  de  maneira
incorreta, pois:
 
a) Violou o direito de preferência dos demais acionistas da empresa.
b) Poderia aconselhar seus clientes somente após a divulgação dessa aquisição no

mercado.
c) Deveria ter requerido autorização da empresa antes de aconselhar seus

clientes.
d) Deveria ter publicado um fato relevante em nome da empresa.

46 [202202] Um operador recebe uma ordem de seu cliente para vender R$ 30 milhões de
ações da empresa A. Sabendo que as ações da empresa A cairão por causa dessa ordem, o
operador decide vender as ações que ele possui na pessoa física antes de executar a
operação do cliente. Este ato é chamado de:
 
a) Insider information.
b) Insider Trading.
c) Front Running.
d) Pump and Dump

47 [102408] São passos na construção do orçamento:
I – Desconsideração das despesas sazonais.
II – Cálculo das despesas como percentual da receita.
III – Identificação dos custos que são sensíveis à inflação e quais são fixos.
IV – Comparação entre as despesas reais com as projetadas.
Está correto o que se afirma os itens:
 
a) II e III.
b) II, III e IV.
c) III e IV.
d) I, II, III e IV.
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48  [415101]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

Com base nas informações, pode-se afirmar que o fluxo de caixa anual líquido da família é
de:
 
a) - R$ 394.000,00
b) - R$ 300.000,00
c) R$ 202.000,00
d) R$ 222.000,00
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49  [415102]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O Patrimônio Líquido da família é de:
 
a) R$ 850.000,00
b) R$ 1.156.000,00
c) R$ 1.250.000,00
d) R$ 3.250.000,00
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50  [415103]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

A  melhor  recomendação  que  o  planejador  financeiro  deveria  fornecer,  dentre  as  opções
abaixo, seria:
 
a) Diminuir as contribuições para o plano de previdência privada.
b) Reduzir a cobertura da apólice do seguro de vida.
c) Acelerar a quitação do financiamento imobiliário.
d) Constituir uma reserva de emergência.

51 [415309] Considere as seguintes características sobre Leasing e CDC (Crédito Direto ao
Consumidor):
I – Durante a vigência do contrato das operações de Leasing ou das operações de Crédito
Direto  ao  Consumidor,  é  permitida  ao  devedor  antecipar  pagamentos  a  qualquer
momento, sem descaracterização da operação.
II – É cobrado ISS (Imposto sobre Serviços) sobre operações de leasing e IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) sobre financiamentos via CDC.
III  –  Despesas  referentes  às  contraprestações  de  operações  de  Leasing  poderão  ser
consideradas despesas na base de cálculo do Imposto de Renda, apenas para as empresas
enquadradas pelo Lucro Real.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
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49  [415102]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O Patrimônio Líquido da família é de:
 
a) R$ 850.000,00
b) R$ 1.156.000,00
c) R$ 1.250.000,00
d) R$ 3.250.000,00
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50  [415103]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

A  melhor  recomendação  que  o  planejador  financeiro  deveria  fornecer,  dentre  as  opções
abaixo, seria:
 
a) Diminuir as contribuições para o plano de previdência privada.
b) Reduzir a cobertura da apólice do seguro de vida.
c) Acelerar a quitação do financiamento imobiliário.
d) Constituir uma reserva de emergência.

51 [415309] Considere as seguintes características sobre Leasing e CDC (Crédito Direto ao
Consumidor):
I – Durante a vigência do contrato das operações de Leasing ou das operações de Crédito
Direto  ao  Consumidor,  é  permitida  ao  devedor  antecipar  pagamentos  a  qualquer
momento, sem descaracterização da operação.
II – É cobrado ISS (Imposto sobre Serviços) sobre operações de leasing e IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) sobre financiamentos via CDC.
III  –  Despesas  referentes  às  contraprestações  de  operações  de  Leasing  poderão  ser
consideradas despesas na base de cálculo do Imposto de Renda, apenas para as empresas
enquadradas pelo Lucro Real.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
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52 [415314] André vai ao banco tirar um empréstimo no valor de R$ 5.000, com taxa de
juros anunciada de 2% ao mês, com pagamento único três meses depois da contração do
serviço.  Sabendo ainda que são devidos o IOF de R$ 56,50 e taxa de confecção de
cadastro para início de relacionamento no valor de R$ 50,00, custos que serão financiados
pelo  banco,  o  valor  financeiro  total  pago  pelo  cliente  e  o  Custo  Efetivo  Total  (CET)  na
operação,  são  respectivamente:
 
a) R$ 5.412,54 e 2,00% ao mês.
b) R$ 5.412,54 e 2,68% ao mês.
c) R$ 5.419,06e 2,69% ao mês.
d) R$ 5.419,06 e 2,72% ao mês.

53 [415310] Com relação à aquisição de bens pelo sistema de consórcio, considere as
seguintes afirmativas:
I - Modalidade de compra a prazo pouco difundida, em função da falta de fiscalização, por
parte do governo, das administradoras de consórcio.
II  -  Diferentemente  do  financiamento,  o  consórcio  prevê  incerteza  quanto  ao  prazo  para
entrega do bem.
III - O consorciado pode utilizar o saldo do FGTS para oferta de lance e quitação de saldo
devedor, quando se trata de consórcio de imóveis, respeitadas as mesmas regras para uso
do FGTS no caso de financiamentos.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

54 [415329] O seguro DFI (Danos Físicos ao Imóvel) contratado para os imóveis protege
nos seguintes casos:
I – Incêndio, raio ou explosão.
II – Inundação ou alagamento, ainda que decorrente de chuva.
III – Manchas na parede.
IV – Vendaval.
Está correto no que afirma em:
 
a) I e III
b) I, II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV
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(2) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202601] Após vivenciar uma crise imobiliária na Europa há 10 anos, um investidor
evita investimentos atrelados a imóveis. Desta forma, as finanças comportamentais define
esse tipo de comportamento como:
 
a) Heurística da Representatividade.
b) Heurística da Disponibilidade
c) Heurística da Ancoragem
d) Heurística do Medo

02 [202611] Ao analisar somente as rentabilidades abaixo, seu cliente decide investir no
Fundo de Investimentos em Ações. Desta forma, as finanças comportamentais define esse
tipo de comportamento como:

 
a) Ancoragem.
b) Representatividade.
c) Disponibilidade.
d) Aversão a perdas.

03 [428001] Ao perceber que demais colegas estão investindo na bolsa de valores e
ganhando  dinheiro,  Rafael  opta  também  por  investir  em  ações,  mesmo  tendo  um  perfil
conservador. Rafael apresenta o viés denominado:
 
a) Auto Atribuição
b) Saliência
c) Movimento de Manada
d) Efeito Disposição

04 [204107] O prazo máximo de emissão de uma nota promissória, sem considerar as suas
exceções, é de:
 
a) Pode ser emitida sem prazo máximo.
b) 30 dias para S.A Fechadas e 180 dias para S.A Abertas.
c) 180 dias para S.A Fechadas e 360 dias para S.A Abertas.
d) 360 dias para S.A Fechadas e 360 dias para S.A Abertas.
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52 [415314] André vai ao banco tirar um empréstimo no valor de R$ 5.000, com taxa de
juros anunciada de 2% ao mês, com pagamento único três meses depois da contração do
serviço.  Sabendo ainda que são devidos o IOF de R$ 56,50 e taxa de confecção de
cadastro para início de relacionamento no valor de R$ 50,00, custos que serão financiados
pelo  banco,  o  valor  financeiro  total  pago  pelo  cliente  e  o  Custo  Efetivo  Total  (CET)  na
operação,  são  respectivamente:
 
a) R$ 5.412,54 e 2,00% ao mês.
b) R$ 5.412,54 e 2,68% ao mês.
c) R$ 5.419,06e 2,69% ao mês.
d) R$ 5.419,06 e 2,72% ao mês.

53 [415310] Com relação à aquisição de bens pelo sistema de consórcio, considere as
seguintes afirmativas:
I - Modalidade de compra a prazo pouco difundida, em função da falta de fiscalização, por
parte do governo, das administradoras de consórcio.
II  -  Diferentemente  do  financiamento,  o  consórcio  prevê  incerteza  quanto  ao  prazo  para
entrega do bem.
III - O consorciado pode utilizar o saldo do FGTS para oferta de lance e quitação de saldo
devedor, quando se trata de consórcio de imóveis, respeitadas as mesmas regras para uso
do FGTS no caso de financiamentos.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

54 [415329] O seguro DFI (Danos Físicos ao Imóvel) contratado para os imóveis protege
nos seguintes casos:
I – Incêndio, raio ou explosão.
II – Inundação ou alagamento, ainda que decorrente de chuva.
III – Manchas na parede.
IV – Vendaval.
Está correto no que afirma em:
 
a) I e III
b) I, II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV
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(2) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202601] Após vivenciar uma crise imobiliária na Europa há 10 anos, um investidor
evita investimentos atrelados a imóveis. Desta forma, as finanças comportamentais define
esse tipo de comportamento como:
 
a) Heurística da Representatividade.
b) Heurística da Disponibilidade
c) Heurística da Ancoragem
d) Heurística do Medo

02 [202611] Ao analisar somente as rentabilidades abaixo, seu cliente decide investir no
Fundo de Investimentos em Ações. Desta forma, as finanças comportamentais define esse
tipo de comportamento como:

 
a) Ancoragem.
b) Representatividade.
c) Disponibilidade.
d) Aversão a perdas.

03 [428001] Ao perceber que demais colegas estão investindo na bolsa de valores e
ganhando  dinheiro,  Rafael  opta  também  por  investir  em  ações,  mesmo  tendo  um  perfil
conservador. Rafael apresenta o viés denominado:
 
a) Auto Atribuição
b) Saliência
c) Movimento de Manada
d) Efeito Disposição

04 [204107] O prazo máximo de emissão de uma nota promissória, sem considerar as suas
exceções, é de:
 
a) Pode ser emitida sem prazo máximo.
b) 30 dias para S.A Fechadas e 180 dias para S.A Abertas.
c) 180 dias para S.A Fechadas e 360 dias para S.A Abertas.
d) 360 dias para S.A Fechadas e 360 dias para S.A Abertas.
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05 [204121] Se o investidor fizer as seguintes aplicações:
I – Se aplicar em uma Debênture incentivada não terá imposto de renda para pessoa física
(isento) e não contará com o FGC.
II  –  Se investir em um fundo composto por debêntures incentivadas, terá isenção de
imposto de renda para pessoa física e não contará com o FGC.
III – Se investir em LCA, terá isenção de imposto de renda para pessoa física e contará com
FGC até 250 mil reais.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

06  [303123]  Uma  debênture  brasileira  que  possui  valor  de  face  de  R$  1.000,00,
vencimento em dez anos e taxa de cupom de 8% ao ano (com pagamento anual), está
sendo negociada com R$ 70,00 de desconto. Desta forma, podemos afirmar que o current
yield deste título é aproximadamente de:
 
a) 8,00% a.a.
b) 8,51% a.a.
c) 8,60% a.a.
d) 9,10% a.a.

07 [107155] A RToro Education S/A emitiu uma Debênture avaliada com rating BBB, e após
2 anos (no momento da renovação), o seu novo rating foi avaliado em BB. Desta forma, o
que se pode esperar quando esta Debênture for renovada?
 
a) Uma alta da taxa de remuneração, já que houve um aumento do risco de

crédito.
b) Uma redução na remuneração, já que houve um aumento do risco de crédito.
c) Uma alta na taxa de remuneração, já que houve uma redução do risco de

crédito
d) Uma redução na remuneração, já que houve uma redução do risco de crédito.

08 [204242] Um empresa brasileira pretende captar recursos através de emissão de ações
com lastro em recibos na bolsa de valores de Londres. Desta forma, esta empresa deveria
emitir uma:
 
a) ADR
b) BDR
c) GDR
d) Eurobonds
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09 [303209]  Uma companhia apresentou R$ 5.000,00 de lucro líquido e definiu que 40%
desse  resultado  será  distribuído  como  bonificação  de  ações  a  valor  de  mercado.  Esta
empresa é composta por 1.000 ações, sendo negociadas a R$ 5,00 cada na bolsa de
valores.  Após  a  bonificação,  quantas  ações  um  acionista  que  possui  30%  do  capital  da
empresa passará a ter?
 
a) 120 ações.
b) 390 ações.
c) 420 ações.
d) 600 ações.

10 [422004] A empresa XYZ não paga dividendos, mas espera-se que em 4 anos pague R$
2,00 por ação e que a partir daí, esses dividendos cresçam a uma taxa de 4% ao ano. Qual
seria o preço adequado dessa ação para hoje? Dada a característica da empresa, a taxa de
desconto adequada é de 10%aa.
 
a) R$ 25,04.
b) R$ 26,04.
c) R$ 33,33.
d) R$ 34,66.

11 [306327] Seu cliente está analisando a compra de uma ação que está sendo negociada
a  R$  40,00  e  que  possui  uma estimativa  de  chegar  a  R$  43,00  ao  final  de  1  ano.  Nesse
período a empresa irá pagar dividendo de R$ 1,00. Sabendo que a taxa livre de risco é de
6%, o prêmio de risco de mercado é de 9% e que a ação possui um beta de 0,70, utilizando
o modelo CAPM, você informa para o cliente:
 
a) Realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

superior ao exigido para o seu risco, de acordo com o modelo CAPM.
b) Não realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

inferior ao exigido para seu risco, de acordo com o modelo CAPM.
c) Não realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

superior ao exigido para o seu risco, de acordo com o modelo CAPM.
d) Realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

inferior ao exigido para o seu risco, de acordo com o modelo CAPM.

12  [205319]  Um  fundo  de  investimento  investe  em  CDBs  da  instituição  financeira  que
também é a administradora do fundo e em títulos emitidos por uma companhia aberta não
financeira. Caso a companhia aberta fique com problemas de solvência, qual será a perda
máxima que esse fundo poderá sofrer?
 
a) 5%.
b) 10%.
c) 20%.
d) 100%.
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05 [204121] Se o investidor fizer as seguintes aplicações:
I – Se aplicar em uma Debênture incentivada não terá imposto de renda para pessoa física
(isento) e não contará com o FGC.
II  –  Se investir em um fundo composto por debêntures incentivadas, terá isenção de
imposto de renda para pessoa física e não contará com o FGC.
III – Se investir em LCA, terá isenção de imposto de renda para pessoa física e contará com
FGC até 250 mil reais.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

06  [303123]  Uma  debênture  brasileira  que  possui  valor  de  face  de  R$  1.000,00,
vencimento em dez anos e taxa de cupom de 8% ao ano (com pagamento anual), está
sendo negociada com R$ 70,00 de desconto. Desta forma, podemos afirmar que o current
yield deste título é aproximadamente de:
 
a) 8,00% a.a.
b) 8,51% a.a.
c) 8,60% a.a.
d) 9,10% a.a.

07 [107155] A RToro Education S/A emitiu uma Debênture avaliada com rating BBB, e após
2 anos (no momento da renovação), o seu novo rating foi avaliado em BB. Desta forma, o
que se pode esperar quando esta Debênture for renovada?
 
a) Uma alta da taxa de remuneração, já que houve um aumento do risco de

crédito.
b) Uma redução na remuneração, já que houve um aumento do risco de crédito.
c) Uma alta na taxa de remuneração, já que houve uma redução do risco de

crédito
d) Uma redução na remuneração, já que houve uma redução do risco de crédito.

08 [204242] Um empresa brasileira pretende captar recursos através de emissão de ações
com lastro em recibos na bolsa de valores de Londres. Desta forma, esta empresa deveria
emitir uma:
 
a) ADR
b) BDR
c) GDR
d) Eurobonds
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09 [303209]  Uma companhia apresentou R$ 5.000,00 de lucro líquido e definiu que 40%
desse  resultado  será  distribuído  como  bonificação  de  ações  a  valor  de  mercado.  Esta
empresa é composta por 1.000 ações, sendo negociadas a R$ 5,00 cada na bolsa de
valores.  Após  a  bonificação,  quantas  ações  um  acionista  que  possui  30%  do  capital  da
empresa passará a ter?
 
a) 120 ações.
b) 390 ações.
c) 420 ações.
d) 600 ações.

10 [422004] A empresa XYZ não paga dividendos, mas espera-se que em 4 anos pague R$
2,00 por ação e que a partir daí, esses dividendos cresçam a uma taxa de 4% ao ano. Qual
seria o preço adequado dessa ação para hoje? Dada a característica da empresa, a taxa de
desconto adequada é de 10%aa.
 
a) R$ 25,04.
b) R$ 26,04.
c) R$ 33,33.
d) R$ 34,66.

11 [306327] Seu cliente está analisando a compra de uma ação que está sendo negociada
a  R$  40,00  e  que  possui  uma estimativa  de  chegar  a  R$  43,00  ao  final  de  1  ano.  Nesse
período a empresa irá pagar dividendo de R$ 1,00. Sabendo que a taxa livre de risco é de
6%, o prêmio de risco de mercado é de 9% e que a ação possui um beta de 0,70, utilizando
o modelo CAPM, você informa para o cliente:
 
a) Realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

superior ao exigido para o seu risco, de acordo com o modelo CAPM.
b) Não realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

inferior ao exigido para seu risco, de acordo com o modelo CAPM.
c) Não realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

superior ao exigido para o seu risco, de acordo com o modelo CAPM.
d) Realizar a compra da ação, pois a mesma está com um retorno projetado

inferior ao exigido para o seu risco, de acordo com o modelo CAPM.

12  [205319]  Um  fundo  de  investimento  investe  em  CDBs  da  instituição  financeira  que
também é a administradora do fundo e em títulos emitidos por uma companhia aberta não
financeira. Caso a companhia aberta fique com problemas de solvência, qual será a perda
máxima que esse fundo poderá sofrer?
 
a) 5%.
b) 10%.
c) 20%.
d) 100%.
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13  [205713]  O  gestor  de  um  fundo  classificado  como  de  Capital  Protegido  pela  Anbima
adquiriu títulos de Renda Fixa de Crédito Privado, respeitando a Política de Investimentos
do  fundo,  mas  infelizmente  o  emissor  de  tais  ativos  não  conseguiu  efetuar  os
pagamentos, prejudicando assim os detentores desses títulos. Esse default será arcado:
 
a) pelo Administrador do fundo.
b) pelo Gestor do fundo.
c) pelo Gestor e pelo Administrador do fundo.
d) pelo próprio fundo, impactando na rentabilidade do cotista.

14 [304302] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 5.000.000,00 em fundo de
capital protegido durante quatro meses. Esse produto, oferece ao investidor 3 opções de
retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) R$ 183.000,00
b) R$ 201.300,00
c) R$ 950.000,00
d) R$ 1.100.000,00

15 [426103] Os principais riscos embutidos em investimentos em imóveis são:
I – Riscos de Liquidez
II – Risco de Vacância
III – Risco de Mercado
IV – Lei do Inquilinato
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

16 [204357] Uma ação está sendo negociado a R$ 42,00 e seu cliente decide comprar uma
put com preço de exercício de R$ 40,00, pagando um prêmio de R$ 3,00 por opção. Diante
disso, seu cliente terá um ganho financeiro quando:
 
a) ação estiver sendo negociada acima de R$ 43,00.
b) ação estiver entre R$ 40,00 e 43,00.
c) ação estiver entre R$ 37,00 e R$ 43,00.
d) ação estiver abaixo de R$ 37,00.
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17 [303316] Um gestor decidiu fazer um hedge na carteira do fundo de investimentos de
ações vendendo 10 contratos de índice futuro de Ibovespa a 48.000 pontos. Após dois
meses, ele recompra seus contratos a 69.000 pontos. Sabendo que cada ponto equivale
R$ 1,00, podemos afirmar que este fundo de investimentos:
 
a) Pagou R$ 210.000,00
b) Recebeu R$ 210.000,00
c) Pagou R$ 21.000,00
d) Recebeu R$ 21.000,00

18  [303523]  Considere  as  seguintes  afirmativas  abaixo  em  relação  as  TIPS  (Treasury
Inflation  Protected  Securities):
I – Tem seu preço ajustado de acordo com a inflação.
II – O valor dos cupons recebidos não variam até o vencimento.
III – Não tem seu valor de face alterado, mesmo que ocorra deflação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

19 [303525] Podemos afirmar que as Commercial Papers nos Estados Unidos:
 
a) Possuem vencimento em até 2 anos.
b) São títulos que necessitam registro na SEC.
c) São títulos que possuem baixa liquidez no mercado secundário.
d) Possuem risco de crédito menor que os títulos públicos americanos.

20 [425201] No caso de falência de uma empresa americana, a ordem de recebimento
seria primeiro para os investidores detentores de:
 
a) Common stock, Bonds e Preferred stock.
b) Bonds, Common stock e Preferred stock
c) Preferred stock, Common stock e bonds.
d) Bonds, Preferred stocks e Common stocks.

21 [306357] Considerando os seguintes dados:
Taxa de juros do ativo livre de risco = 5%
Beta do ativo = 0,5
Retorno da carteira de mercado = 12%
Se houver uma elevação de 2% no prêmio de risco do mercado, considerando a mesma
taxa de juros do ativo livre de risco, qual será o retorno esperado do ativo, segundo o
modelo CAPM:
 
a) 7,5%
b) 9,5%
c) 10,5%
d) 15%
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13  [205713]  O  gestor  de  um  fundo  classificado  como  de  Capital  Protegido  pela  Anbima
adquiriu títulos de Renda Fixa de Crédito Privado, respeitando a Política de Investimentos
do  fundo,  mas  infelizmente  o  emissor  de  tais  ativos  não  conseguiu  efetuar  os
pagamentos, prejudicando assim os detentores desses títulos. Esse default será arcado:
 
a) pelo Administrador do fundo.
b) pelo Gestor do fundo.
c) pelo Gestor e pelo Administrador do fundo.
d) pelo próprio fundo, impactando na rentabilidade do cotista.

14 [304302] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 5.000.000,00 em fundo de
capital protegido durante quatro meses. Esse produto, oferece ao investidor 3 opções de
retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) R$ 183.000,00
b) R$ 201.300,00
c) R$ 950.000,00
d) R$ 1.100.000,00

15 [426103] Os principais riscos embutidos em investimentos em imóveis são:
I – Riscos de Liquidez
II – Risco de Vacância
III – Risco de Mercado
IV – Lei do Inquilinato
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

16 [204357] Uma ação está sendo negociado a R$ 42,00 e seu cliente decide comprar uma
put com preço de exercício de R$ 40,00, pagando um prêmio de R$ 3,00 por opção. Diante
disso, seu cliente terá um ganho financeiro quando:
 
a) ação estiver sendo negociada acima de R$ 43,00.
b) ação estiver entre R$ 40,00 e 43,00.
c) ação estiver entre R$ 37,00 e R$ 43,00.
d) ação estiver abaixo de R$ 37,00.
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17 [303316] Um gestor decidiu fazer um hedge na carteira do fundo de investimentos de
ações vendendo 10 contratos de índice futuro de Ibovespa a 48.000 pontos. Após dois
meses, ele recompra seus contratos a 69.000 pontos. Sabendo que cada ponto equivale
R$ 1,00, podemos afirmar que este fundo de investimentos:
 
a) Pagou R$ 210.000,00
b) Recebeu R$ 210.000,00
c) Pagou R$ 21.000,00
d) Recebeu R$ 21.000,00

18  [303523]  Considere  as  seguintes  afirmativas  abaixo  em  relação  as  TIPS  (Treasury
Inflation  Protected  Securities):
I – Tem seu preço ajustado de acordo com a inflação.
II – O valor dos cupons recebidos não variam até o vencimento.
III – Não tem seu valor de face alterado, mesmo que ocorra deflação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

19 [303525] Podemos afirmar que as Commercial Papers nos Estados Unidos:
 
a) Possuem vencimento em até 2 anos.
b) São títulos que necessitam registro na SEC.
c) São títulos que possuem baixa liquidez no mercado secundário.
d) Possuem risco de crédito menor que os títulos públicos americanos.

20 [425201] No caso de falência de uma empresa americana, a ordem de recebimento
seria primeiro para os investidores detentores de:
 
a) Common stock, Bonds e Preferred stock.
b) Bonds, Common stock e Preferred stock
c) Preferred stock, Common stock e bonds.
d) Bonds, Preferred stocks e Common stocks.

21 [306357] Considerando os seguintes dados:
Taxa de juros do ativo livre de risco = 5%
Beta do ativo = 0,5
Retorno da carteira de mercado = 12%
Se houver uma elevação de 2% no prêmio de risco do mercado, considerando a mesma
taxa de juros do ativo livre de risco, qual será o retorno esperado do ativo, segundo o
modelo CAPM:
 
a) 7,5%
b) 9,5%
c) 10,5%
d) 15%
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22 [306361] Um investidor possui R$ 20.000,00 no ativo X e R$ 50.000,00 no ativo Y, no
qual possuem, respectivamente, volatilidade de 15% e de 5%. Sabendo que esses ativos
possuem  um  coeficiente  de  correlação  de  0,65,  você  como  profissional  do  mercado
financeiro,  responde  ao  cliente  que  o  risco  da  carteira  é  de:
 
a) 1,89%
b) 5,16%
c) 7,14%
d) 8,77%

23 [306411] Considere a tabela:

 
a) VALOR e MAJIMBU.
b) MAJIMBU e PEGASUS.
c) VALOR e POTENCIAL.
d) POTENCIAL e PEGASUS

24 [427302] Um investidor possui recursos na ordem de R$ 200.000,00 e deseja alocar
metade do patrimônio em um ETF de Ibovespa e a outra metade em um fundo DI. Após um
ano  o  ETF  subiu  30% e  o  fundo  DI  7%.  Considerando  que  esse  investidor  segue  a
estratégia Constant Mix e deseja rebalancear sua carteira, qual será a composição da
carteira após o ajuste? Desconsidere impostos ou outras taxa.
 
a) R$ 130.000 no ETF e R$ 107.000 no fundo DI.
b) R$ 118.500 no ETF e R$ 118.500 no fundo DI
c) R$ 174.000 no ETF e R$ 63.000 no fundo DI
d) R$ 75.000,00 e R$ 150.000,00

25  [303198]  Um  gestor  de  renda  fixa  avalia  uma  carteira  composto  por  três  títulos
públicos,  conforme  tabela  abaixo:

 
a) R$ 1.377.220,00
b) R$ 1.397.233,99
c) R$ 1.513.806,19
d) R$ 1.555.000,00
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26  [421002]  A  empresa  ABC  emitirá  3  debêntures,  sendo  que  cada  uma  terá  uma
característica diferente. São elas:
I – Com opção de call embutida.
II – Com opção de put embutida.
III – Sem opção embutida
Desta forma, qual a ordem crescente de preço destes títulos na sua emissão?
 
a) I, II e III.
b) II, III e I
c) III, II e I.
d) I, III e II.
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22 [306361] Um investidor possui R$ 20.000,00 no ativo X e R$ 50.000,00 no ativo Y, no
qual possuem, respectivamente, volatilidade de 15% e de 5%. Sabendo que esses ativos
possuem  um  coeficiente  de  correlação  de  0,65,  você  como  profissional  do  mercado
financeiro,  responde  ao  cliente  que  o  risco  da  carteira  é  de:
 
a) 1,89%
b) 5,16%
c) 7,14%
d) 8,77%

23 [306411] Considere a tabela:

 
a) VALOR e MAJIMBU.
b) MAJIMBU e PEGASUS.
c) VALOR e POTENCIAL.
d) POTENCIAL e PEGASUS

24 [427302] Um investidor possui recursos na ordem de R$ 200.000,00 e deseja alocar
metade do patrimônio em um ETF de Ibovespa e a outra metade em um fundo DI. Após um
ano  o  ETF  subiu  30% e  o  fundo  DI  7%.  Considerando  que  esse  investidor  segue  a
estratégia Constant Mix e deseja rebalancear sua carteira, qual será a composição da
carteira após o ajuste? Desconsidere impostos ou outras taxa.
 
a) R$ 130.000 no ETF e R$ 107.000 no fundo DI.
b) R$ 118.500 no ETF e R$ 118.500 no fundo DI
c) R$ 174.000 no ETF e R$ 63.000 no fundo DI
d) R$ 75.000,00 e R$ 150.000,00

25  [303198]  Um  gestor  de  renda  fixa  avalia  uma  carteira  composto  por  três  títulos
públicos,  conforme  tabela  abaixo:

 
a) R$ 1.377.220,00
b) R$ 1.397.233,99
c) R$ 1.513.806,19
d) R$ 1.555.000,00
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26  [421002]  A  empresa  ABC  emitirá  3  debêntures,  sendo  que  cada  uma  terá  uma
característica diferente. São elas:
I – Com opção de call embutida.
II – Com opção de put embutida.
III – Sem opção embutida
Desta forma, qual a ordem crescente de preço destes títulos na sua emissão?
 
a) I, II e III.
b) II, III e I
c) III, II e I.
d) I, III e II.
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(2) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria

01 [106204] O tempo mínimo de contribuição exigida para a concessão do auxílio-acidente
ao segurado é:
 
a) 12 meses.
b) 6 meses.
c) Não exigido tempo mínimo de contribuição.
d) Não é exigido tempo mínimo de contribuição, desde que o sinistro tenha

ocorrido em período laboral.

02  [305101]  Um investidor  deseja  na  sua  aposentadoria,  uma renda  vitalícia  de  R$
10.000,00. Sabendo que o INSS pagará uma aposentadoria de R$ 2.800,00, quanto ele
precisará ter acumulado? Considere que a taxa da aplicação renderá 0,60% ao mês e o
imposto de renda sobre as aplicações de 15%.
 
a) R$ 1.200.000,00
b) R$ 1.411.764,00
c) R$ 1.454.681,00
d) R$ 1.960.784,00

03 [307210] Rafael possui aplicações no valor de R$ 2 milhões em renda fixa. Agora que
se tornou viúvo, decidiu se aposentar e buscou aconselhamentos de um consultor de
investimentos. Rafael avalia que necessita de R$ 120.000,00 por ano para manter seu
padrão de vida atual e sustentar seu filho, nora e três netos, sendo que R$ 80.000,00 por
ano é para suas próprias necessidades e R$ 40.000,00 por ano para a família do seu filho.
O consultor detecta que Rafael tem alguma aceitação ao risco. Desta forma, qual deveria
ser a orientação de investimento, de forma a atender ao retorno desejado e ao nível de
tolerância do risco, para o Rafael?
Dados:
● Inflação de 4,5% a.a.
● Retorno real de renda fixa = 4% a.a.
● Prêmio pelo risco de renda variável = 10% a.a.
 
a) 100% renda fixa.
b) 90% renda fixa e 10% renda variável.
c) 80% renda fixa e 20% renda variável.
d) 50% renda fixa e 50% renda variável.

04 [434101] Um fundo multipatrocinado é formado por quatro empresas patrocinadoras
(A,  B,  C  e  D).  O  plano  da  empresa  “B”  apresenta  um  déficit  atuarial.  Quem  deverá  ser
responsável por cobrir este déficit?
 
a) Todas as empresas patrocinadoras.
b) Todos os cotistas.
c) Todas as empresas patrocinadoras e todos os cotistas.
d) A empresa patrocinadora “B” e os respectivos cotistas.
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05 [106325] Qual o risco que um participante de plano PGBL corre:
 
a) Risco de Crédito da seguradora apenas.
b) Risco de Mercado apenas.
c) Risco de Mercado e risco de Crédito da seguradora.
d) Risco de Liquidez e risco de crédito da administradora.

06 [106332] A taxa de carregamento de um plano de previdência complementar aberto:
 
a) Não pode ser cobrada no resgate do plano.
b) Não pode ser diminuída, uma vez definido o percentual.
c) Pode variar, em função do saldo acumulado.
d) Pode ser resgatada pelo participante, após um período de carência.

07 [106302] A portabilidade permite que haja transferências:
 
a) De PGBL para PGBL, de VGBL para VGBL, de PGBL para VGBL, de VGBL para

PGBL, todas sem imposto de renda.
b) Sem imposto de renda quando for PGBL para PGBL, ou de VGBL para VGBL. Com

imposto de renda quando for de PGBL para VGBL, ou de VGBL para PGBL.
c) De PGBL para PGBL, de VGBL para VGBL com imposto de renda.
d) De PGBL para PGBL, de VGBL para VGBL sem imposto de renda.

08 [106317] A legislação através do artigo 20 da Circular SUSEP 563, determina que o
segurado poderá solicitar, independentemente do número de prêmios pagos, resgate,
parcial ou total, de recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder
dos seus planos de PGBL e VGBL, desde que respeite o período de carência. Em relação a
este período de carência para planos destinados a investidores não qualificados, a lei diz
que:
I – A carência inicial varia entre 60 dias a 60 meses.
II – O intervalo entre resgates deve ser compreendido entre 60 dias e 24 meses.
Estas afirmativas estão:
 
a) Correta e Correta
b) Correta e Incorreta
c) Incorreta e Correta
d) Incorreta e Incorreta
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05 [106325] Qual o risco que um participante de plano PGBL corre:
 
a) Risco de Crédito da seguradora apenas.
b) Risco de Mercado apenas.
c) Risco de Mercado e risco de Crédito da seguradora.
d) Risco de Liquidez e risco de crédito da administradora.

06 [106332] A taxa de carregamento de um plano de previdência complementar aberto:
 
a) Não pode ser cobrada no resgate do plano.
b) Não pode ser diminuída, uma vez definido o percentual.
c) Pode variar, em função do saldo acumulado.
d) Pode ser resgatada pelo participante, após um período de carência.
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PGBL, todas sem imposto de renda.
b) Sem imposto de renda quando for PGBL para PGBL, ou de VGBL para VGBL. Com

imposto de renda quando for de PGBL para VGBL, ou de VGBL para PGBL.
c) De PGBL para PGBL, de VGBL para VGBL com imposto de renda.
d) De PGBL para PGBL, de VGBL para VGBL sem imposto de renda.

08 [106317] A legislação através do artigo 20 da Circular SUSEP 563, determina que o
segurado poderá solicitar, independentemente do número de prêmios pagos, resgate,
parcial ou total, de recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder
dos seus planos de PGBL e VGBL, desde que respeite o período de carência. Em relação a
este período de carência para planos destinados a investidores não qualificados, a lei diz
que:
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b) Correta e Incorreta
c) Incorreta e Correta
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09 [106340] Guilherme possui um plano de previdência do tipo PGBL no qual investe 100%
dos  recursos  em  renda  fixa.  Certo  dia,  ele  vai  ao  banco  e  informa  ao  seu  gerente  que
agora ele está mais propenso ao risco e gostaria de trocar sua aplicação para um outro
plano de previdência que aplique até 30% em renda variável. Desta forma, o gerente
poderia informar que ele:
 
a) Poderá trocar de perfil e realizar a portabilidade para outro plano, porém haverá

cobrança de Imposto de Renda no momento da realização da transferência.
b) Poderá trocar de perfil e realizar a portabilidade para outro plano, não havendo

cobrança de Imposto de Renda no momento da realização da transferência,
caso ele permanece em um plano do tipo PGBL.

c) Uma vez definido o perfil do investidor em planos de previdência, não poderá
mais ser feita a portabilidade para planos mais arrojados, mas poderá resgatar
os recursos pagando imposto de renda e realizar novos aportes em planos mais
arrojados.

d) Poderia trocar de plano fazendo uma portabilidade sem cobrança de imposto de
renda, desde que contratasse um seguro de vida também.

10 [305401] Um cliente deseja fazer uma aplicação em previdência de R$ 200.000,00 em
aporte  único  e  pretende  mantê-lo  por  30  anos.  Ele  consulta  um consultor  sobre  os
melhores  planos  do  mercado  em  taxa  de  carregamento  na  entrada  e  taxa  de
administração. Considerando um rendimento bruto anual de 8%, qual dos planos abaixo
representa a melhor opção para investimento?

 
a) Plano A.
b) Plano B.
c) Plano C.
d) Plano D.

11 [305114] Em uma reunião com seu cliente de 31 anos, o consultor financeiro identifica
que  ele  tem  o  desejo  de  conquistar  sua  independência  financeira  aos  seu  50  anos,
acumulando um valor de R$ 2.000.000,00. Ele já está contribuindo R$ 2.000,00 em um
plano  de  previdência  em  busca  desse  objetivo,  onde  já  acumulou  R$  200.000,00.
Considerando que o fundo de previdência tenha uma rentabilidade líquida de 0,32% ao
mês,  o  consultor  financeiro  recomendou  que  ele  fizesse  um  complemento  para  poder
atingir  o  seu  objetivo,  o  valor  aproximado  de:
 
a) R$ 2.734,00
b) R$ 3.374,00
c) R$ 4.734,00 =
d) R$ 5.374,00
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12 [106501] Um cliente tem 58 anos e deseja contribuir para uma previdência que irá lhe
render R$ 1.350,00 mensais quando se aposentar aos 65 anos. Também terá renda do
INSS no valor  de R$ 1.350,00 (também aos 65 anos).  Atualmente ele  declara o seu
Imposto de Renda pelo modelo simplificado. Nesse caso, você deveria indicar:
 
a) PGBL com regime tributário progressivo.
b) PGBL com regime tributário regressivo.
c) VGBL com regime tributário regressivo.
d) VGBL com regime tributário progressivo.

13 [305519] Durante 20 anos, Rafael contribuiu para um plano de previdência privada do
tipo VGBL Regressivo. Após esse período, o saldo acumulado do seu plano está em R$
190.000,00, sendo que R$ 138.700,00 de contribuições. Com isso, ele decide solicitar a
conversão do seu plano em uma renda vitalícia no valor de R$ 5.000,00 por mês. Diante
destas informações, o valor líquido mensal que Rafael irá receber será de:
 
a) R$ 4.500,00
b) R$ 4.797,50
c) R$ 4.865,00
d) R$ 5.000,00

14 [305530] Antônio contribui para um plano de previdência completar e possuía um saldo
acumulado de R$ 125.000,00 ao final de 12 meses. Após esse período, resolveu fazer um
resgate parcial de R$ 900,00 e recebeu líquido em sua conta R$ 585,00. Diante destas
informações, podemos afirmar que o plano que Antônio possui é:
 
a) VGBL Progressivo
b) PGBL Progressivo
c) VGBL Regressivo
d) PGBL Regressivo

15 [305517] Guilherme aportou R$ 1.000.000,00 em um PGBL e 40 meses depois, vem a
falecer, deixando um saldo de R$ 1.500.000,00 para seu beneficiário João. Sabendo que o
regime tributário escolhido na contratação do plano foi a regressiva, o valor líquido que
João irá receber será: 
 
a) R$ 1.050.000,00
b) R$ 1.125.000,00
c) R$ 1.350.000,00
d) R$ 1.375.000,00
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09 [106340] Guilherme possui um plano de previdência do tipo PGBL no qual investe 100%
dos  recursos  em  renda  fixa.  Certo  dia,  ele  vai  ao  banco  e  informa  ao  seu  gerente  que
agora ele está mais propenso ao risco e gostaria de trocar sua aplicação para um outro
plano de previdência que aplique até 30% em renda variável. Desta forma, o gerente
poderia informar que ele:
 
a) Poderá trocar de perfil e realizar a portabilidade para outro plano, porém haverá

cobrança de Imposto de Renda no momento da realização da transferência.
b) Poderá trocar de perfil e realizar a portabilidade para outro plano, não havendo

cobrança de Imposto de Renda no momento da realização da transferência,
caso ele permanece em um plano do tipo PGBL.

c) Uma vez definido o perfil do investidor em planos de previdência, não poderá
mais ser feita a portabilidade para planos mais arrojados, mas poderá resgatar
os recursos pagando imposto de renda e realizar novos aportes em planos mais
arrojados.

d) Poderia trocar de plano fazendo uma portabilidade sem cobrança de imposto de
renda, desde que contratasse um seguro de vida também.

10 [305401] Um cliente deseja fazer uma aplicação em previdência de R$ 200.000,00 em
aporte  único  e  pretende  mantê-lo  por  30  anos.  Ele  consulta  um consultor  sobre  os
melhores  planos  do  mercado  em  taxa  de  carregamento  na  entrada  e  taxa  de
administração. Considerando um rendimento bruto anual de 8%, qual dos planos abaixo
representa a melhor opção para investimento?

 
a) Plano A.
b) Plano B.
c) Plano C.
d) Plano D.

11 [305114] Em uma reunião com seu cliente de 31 anos, o consultor financeiro identifica
que  ele  tem  o  desejo  de  conquistar  sua  independência  financeira  aos  seu  50  anos,
acumulando um valor de R$ 2.000.000,00. Ele já está contribuindo R$ 2.000,00 em um
plano  de  previdência  em  busca  desse  objetivo,  onde  já  acumulou  R$  200.000,00.
Considerando que o fundo de previdência tenha uma rentabilidade líquida de 0,32% ao
mês,  o  consultor  financeiro  recomendou  que  ele  fizesse  um  complemento  para  poder
atingir  o  seu  objetivo,  o  valor  aproximado  de:
 
a) R$ 2.734,00
b) R$ 3.374,00
c) R$ 4.734,00 =
d) R$ 5.374,00
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12 [106501] Um cliente tem 58 anos e deseja contribuir para uma previdência que irá lhe
render R$ 1.350,00 mensais quando se aposentar aos 65 anos. Também terá renda do
INSS no valor  de R$ 1.350,00 (também aos 65 anos).  Atualmente ele  declara o seu
Imposto de Renda pelo modelo simplificado. Nesse caso, você deveria indicar:
 
a) PGBL com regime tributário progressivo.
b) PGBL com regime tributário regressivo.
c) VGBL com regime tributário regressivo.
d) VGBL com regime tributário progressivo.

13 [305519] Durante 20 anos, Rafael contribuiu para um plano de previdência privada do
tipo VGBL Regressivo. Após esse período, o saldo acumulado do seu plano está em R$
190.000,00, sendo que R$ 138.700,00 de contribuições. Com isso, ele decide solicitar a
conversão do seu plano em uma renda vitalícia no valor de R$ 5.000,00 por mês. Diante
destas informações, o valor líquido mensal que Rafael irá receber será de:
 
a) R$ 4.500,00
b) R$ 4.797,50
c) R$ 4.865,00
d) R$ 5.000,00

14 [305530] Antônio contribui para um plano de previdência completar e possuía um saldo
acumulado de R$ 125.000,00 ao final de 12 meses. Após esse período, resolveu fazer um
resgate parcial de R$ 900,00 e recebeu líquido em sua conta R$ 585,00. Diante destas
informações, podemos afirmar que o plano que Antônio possui é:
 
a) VGBL Progressivo
b) PGBL Progressivo
c) VGBL Regressivo
d) PGBL Regressivo

15 [305517] Guilherme aportou R$ 1.000.000,00 em um PGBL e 40 meses depois, vem a
falecer, deixando um saldo de R$ 1.500.000,00 para seu beneficiário João. Sabendo que o
regime tributário escolhido na contratação do plano foi a regressiva, o valor líquido que
João irá receber será: 
 
a) R$ 1.050.000,00
b) R$ 1.125.000,00
c) R$ 1.350.000,00
d) R$ 1.375.000,00
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16 [106601] Rafael possui três planos de previdência privada VGBL, com as seguintes
tábuas atuariais:
I – BR EMS
II – AT-84
III – AT-2000
Caso ele decida por converter em renda vitalícia os recursos acumulados nos devidos
planos, ordene do maior para o menor, a renda que Rafael receberá nos Planos I, II e III.
Considere o valor acumulado o mesmo em cada plano.
 
a) I, II e III
b) I, III e II
c) II, III e I
d) As tábuas atuarias são indeferentes para a conversão de renda para o VGBL,

sendo considerado somente o valor acumulado.
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(2) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01 [442104] Um pai é o único provedor da família, mas infelizmente acabou de perder o
emprego e procura um planejador financeiro CFP® para avaliar a melhor estratégia com
relação  a  um  seguro  de  vida.  Esse  seguro  foi  adquirido  há  15  anos,  quando  seus  filhos
tinham 7 e 12 anos, e o valor da indenização, de R$ 2 milhões, tinha como objetivo custear
a educação dos filhos. Dentre as listadas abaixo, a melhor opção seria:
 
a) aumentar o valor da indenização, em função do maior risco, e

consequentemente aumentar o valor do prêmio do seguro.
b) aumentar o valor da indenização, em função do maior risco, e

consequentemente reduzir o valor do prêmio do seguro.
c) reduzir o valor da indenização, em função do menor risco, e consequentemente

reduzir o valor do prêmio do seguro.
d) reduzir o valor da indenização, em função do menor risco, e consequentemente

aumentar o valor do prêmio do seguro.

02  [443107]  Podemos  afirmar  que  são  atribuições  do  CNSP  –  Conselho  Nacional  de
Seguros  Privados:
I – Disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor.
II – Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro.
III – Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados.
IV – Controlar e fiscalizar os mercados de seguro.
Está corretora o que se afirma em:
 
a) I e III
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

03 [443115] A operação de transferência de riscos de uma seguradora, buscando sua
própria proteção, para um ou mais resseguradores, é um contrato chamado:
 
a) Seguro
b) Resseguro
c) Recessão
d) Retrocessão

04 [443116] É mais indicado que um profissional CFP® indique um seguro para um cliente
quando a frequência e a sinistralidade envolvidas forem respectivamente:
 
a) Alta e Alta.
b) Alta e Baixa.
c) Baixa e Alta.
d) Baixa e Baixa.
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16 [106601] Rafael possui três planos de previdência privada VGBL, com as seguintes
tábuas atuariais:
I – BR EMS
II – AT-84
III – AT-2000
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(2) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01 [442104] Um pai é o único provedor da família, mas infelizmente acabou de perder o
emprego e procura um planejador financeiro CFP® para avaliar a melhor estratégia com
relação  a  um  seguro  de  vida.  Esse  seguro  foi  adquirido  há  15  anos,  quando  seus  filhos
tinham 7 e 12 anos, e o valor da indenização, de R$ 2 milhões, tinha como objetivo custear
a educação dos filhos. Dentre as listadas abaixo, a melhor opção seria:
 
a) aumentar o valor da indenização, em função do maior risco, e

consequentemente aumentar o valor do prêmio do seguro.
b) aumentar o valor da indenização, em função do maior risco, e

consequentemente reduzir o valor do prêmio do seguro.
c) reduzir o valor da indenização, em função do menor risco, e consequentemente

reduzir o valor do prêmio do seguro.
d) reduzir o valor da indenização, em função do menor risco, e consequentemente

aumentar o valor do prêmio do seguro.

02  [443107]  Podemos  afirmar  que  são  atribuições  do  CNSP  –  Conselho  Nacional  de
Seguros  Privados:
I – Disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor.
II – Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro.
III – Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados.
IV – Controlar e fiscalizar os mercados de seguro.
Está corretora o que se afirma em:
 
a) I e III
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

03 [443115] A operação de transferência de riscos de uma seguradora, buscando sua
própria proteção, para um ou mais resseguradores, é um contrato chamado:
 
a) Seguro
b) Resseguro
c) Recessão
d) Retrocessão

04 [443116] É mais indicado que um profissional CFP® indique um seguro para um cliente
quando a frequência e a sinistralidade envolvidas forem respectivamente:
 
a) Alta e Alta.
b) Alta e Baixa.
c) Baixa e Alta.
d) Baixa e Baixa.
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05 [444203] O pagamento de um prêmio está atrasado em 20 dias, o segurado possui um
seguro de vida de R$ 100 mil. Em caso de falecimento do segurado, a seguradora:
 
a) Pagará ao beneficiário R$ 100 mil.
b) Não pagará o beneficiário, pois a apólice foi rescindida por falta de pagamento.
c) Pagará ao beneficiário R$ 100 mil, menos o valor do prêmio em atraso.
d) Pagará somente a metade do benefício.

06 [445112] Com o único objetivo de cobrir o risco de falecimento, Carlos busca um seguro
no valor que irá custar uma festa de 15 anos para sua filha recém nascida. O seguro mais
apropriado é:
 
a) Seguro Dotal Misto
b) Seguro de Educação
c) Seguro de Vida Temporário
d) Seguro de Vida Vitalício

07 [445125] Após 12 meses da contratação de um seguro de vida, um cliente comete
suicídio. Seus beneficiários:
 
a) Não receberão o valor segurado pois o suicídio ocorreu antes da apólice

completar 24 meses.
b) Não receberão o valor segurado pois seguro de vida não cobre suicídio
c) Receberão a devolução dos prêmios pagos pelo segurado.
d) Receberão o valor segurado integralmente.

08 [445126] Uma pessoa fez seguro de acidentes pessoais e seguro de vida em grupo,
ambos com carência de 12 meses, que abrange quaisquer tipos de sinistros. Valores
segurados:
• Acidentes Pessoais: R$ 100.000,00
• Seguro de Vida: R$ 200.000,00
Após 11 meses, o cliente sofre um AVC e falece. Neste caso, os beneficiários receberão:
 
a) R$ 100.000,00.
b) R$ 200.000,00.
c) R$ 300.000,00.
d) Zero.

09 [445134]  Um médico contratou um seguro de vida com cobertura de Diárias  por
Incapacidade Temporária (DIT) com valor de cada diária estipulada no contrato de R$
3.000,00 e franquia de 10 dias. Durante a vigência da sua apólice, a doença COVID foi
declarada como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e o médico
decide se afastar por causa do distanciamento social por 30 dias. Em relação ao seguro,
podemos afirmar que:
 
a) Ele irá receber o seguro por Diária de Incapacidade de Temporária no valor de

R$ 60 mil.
b) Ele irá receber o seguro por Diária de Incapacidade de Temporária no valor de

R$ 90 mil.
c) Ele irá receber o seguro por Diária de Incapacidade de Temporária no valor de

R$ 90 mil, descontado do imposto de renda na fonte.
d) Ele não irá receber o valor do seguro.
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10 [445301] Um cliente comprou um carro através de um financiamento CDC e o veículo
encontra-se alienado a um banco. O cliente fez um seguro do automóvel,  sofreu um
acidente após seis meses e teve a perda total no veículo. A seguradora registrou o sinistro
como perda total. O valor de mercado do carro é maior que o valor da dívida com o banco.
Neste caso:
I – O cliente poderá quitar o financiamento e solicitar a seguradora o pagamento do valor
segurado;
II – O cliente poderá solicitar ao banco um comprovante do financiamento e a seguradora
pagará  diretamente  ao  credor  o  total  da  dívida,  e  o  valor  que  excedesse  a  dívida,
diretamente ao segurado;
III  –  O  cliente  deverá  solicitar  a  seguradora  o  pagamento  do  valor  segurado  e
posteriormente repassar o valor ao banco;
Quais afirmativas estão corretas?
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

11 [445303] Um cliente fez dois seguros. O primeiro para garantir as mensalidades da
escola do filho, caso ele venha falecer sua morte e o segundo para que seja destinado um
valor financeiro ao filho, no final do curso, quando esteja vivo. Qual seguro é indicado: 
 
a) Educacional e prestamista
b) Educacional e dotal puro
c) Prestamista e dotal puro
d) Acidentes pessoais e dotal misto

12 [445312] São danos abrangidos no Seguro de Responsabilidade Civil Geral:
 
a) Apenas os danos materiais sofridos pelo segurado.
b) Apenas danos corporais causados a terceiros.
c) Danos de qualquer natureza, desde que sofridos pelo segurado.
d) Danos corporais e danos materiais causados a terceiros.

13 [446101] Qual das modalidades de seguro abaixo apresenta maior IOF?
 
a) Seguro obrigatório
b) Seguro acidentes pessoais
c) Seguro automóvel
d) Seguro de vida
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05 [444203] O pagamento de um prêmio está atrasado em 20 dias, o segurado possui um
seguro de vida de R$ 100 mil. Em caso de falecimento do segurado, a seguradora:
 
a) Pagará ao beneficiário R$ 100 mil.
b) Não pagará o beneficiário, pois a apólice foi rescindida por falta de pagamento.
c) Pagará ao beneficiário R$ 100 mil, menos o valor do prêmio em atraso.
d) Pagará somente a metade do benefício.
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no valor que irá custar uma festa de 15 anos para sua filha recém nascida. O seguro mais
apropriado é:
 
a) Seguro Dotal Misto
b) Seguro de Educação
c) Seguro de Vida Temporário
d) Seguro de Vida Vitalício

07 [445125] Após 12 meses da contratação de um seguro de vida, um cliente comete
suicídio. Seus beneficiários:
 
a) Não receberão o valor segurado pois o suicídio ocorreu antes da apólice

completar 24 meses.
b) Não receberão o valor segurado pois seguro de vida não cobre suicídio
c) Receberão a devolução dos prêmios pagos pelo segurado.
d) Receberão o valor segurado integralmente.

08 [445126] Uma pessoa fez seguro de acidentes pessoais e seguro de vida em grupo,
ambos com carência de 12 meses, que abrange quaisquer tipos de sinistros. Valores
segurados:
• Acidentes Pessoais: R$ 100.000,00
• Seguro de Vida: R$ 200.000,00
Após 11 meses, o cliente sofre um AVC e falece. Neste caso, os beneficiários receberão:
 
a) R$ 100.000,00.
b) R$ 200.000,00.
c) R$ 300.000,00.
d) Zero.

09 [445134]  Um médico contratou um seguro de vida com cobertura de Diárias  por
Incapacidade Temporária (DIT) com valor de cada diária estipulada no contrato de R$
3.000,00 e franquia de 10 dias. Durante a vigência da sua apólice, a doença COVID foi
declarada como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e o médico
decide se afastar por causa do distanciamento social por 30 dias. Em relação ao seguro,
podemos afirmar que:
 
a) Ele irá receber o seguro por Diária de Incapacidade de Temporária no valor de

R$ 60 mil.
b) Ele irá receber o seguro por Diária de Incapacidade de Temporária no valor de

R$ 90 mil.
c) Ele irá receber o seguro por Diária de Incapacidade de Temporária no valor de

R$ 90 mil, descontado do imposto de renda na fonte.
d) Ele não irá receber o valor do seguro.
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10 [445301] Um cliente comprou um carro através de um financiamento CDC e o veículo
encontra-se alienado a um banco. O cliente fez um seguro do automóvel,  sofreu um
acidente após seis meses e teve a perda total no veículo. A seguradora registrou o sinistro
como perda total. O valor de mercado do carro é maior que o valor da dívida com o banco.
Neste caso:
I – O cliente poderá quitar o financiamento e solicitar a seguradora o pagamento do valor
segurado;
II – O cliente poderá solicitar ao banco um comprovante do financiamento e a seguradora
pagará  diretamente  ao  credor  o  total  da  dívida,  e  o  valor  que  excedesse  a  dívida,
diretamente ao segurado;
III  –  O  cliente  deverá  solicitar  a  seguradora  o  pagamento  do  valor  segurado  e
posteriormente repassar o valor ao banco;
Quais afirmativas estão corretas?
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

11 [445303] Um cliente fez dois seguros. O primeiro para garantir as mensalidades da
escola do filho, caso ele venha falecer sua morte e o segundo para que seja destinado um
valor financeiro ao filho, no final do curso, quando esteja vivo. Qual seguro é indicado: 
 
a) Educacional e prestamista
b) Educacional e dotal puro
c) Prestamista e dotal puro
d) Acidentes pessoais e dotal misto

12 [445312] São danos abrangidos no Seguro de Responsabilidade Civil Geral:
 
a) Apenas os danos materiais sofridos pelo segurado.
b) Apenas danos corporais causados a terceiros.
c) Danos de qualquer natureza, desde que sofridos pelo segurado.
d) Danos corporais e danos materiais causados a terceiros.

13 [446101] Qual das modalidades de seguro abaixo apresenta maior IOF?
 
a) Seguro obrigatório
b) Seguro acidentes pessoais
c) Seguro automóvel
d) Seguro de vida
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14  [446109]  Daniel  fez  um seguro  dotal  puro  com intuito  de  pagar  os  estudos  da
universidade  da  sua  filha  quando  ela  completasse  18  anos.  Em  relação  a  tributação  do
seguro, podemos afirmar que:
 
a) Será isento de IR quando o capital segurado for pago ao segurado ao término do

período de diferimento.
b) Será isento de IR quando o capital segurado for pago ao segurado ao término do

período de diferimento, mas haverá cobrança de 15% sobre o capital pago pela
sua morte.

c) Haverá incidência de IR na indenização por sobrevivência à alíquota de 15%
como antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual sobre o rendimento,
mas na indenização pela morte será isenta.

d) Haverá incidência de IR na indenização por sobrevivência à alíquota de 15%
como antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual sobre o rendimento.
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(2) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [451103] Os princípios tributários são as proposições básicas, fundamentais e típicas
que condicionam todas as estruturas subsequentes. É de suma importância compreender
os tais princípios. Com relação aos princípios pode-se afirmar que:
 
a) O princípio da legalidade no direito tributário, garante ao contribuinte a

existência de uma lei para criar e cobrar o tributo.
b) Todos os princípios são aplicáveis aos impostos, taxas e contribuições, sem

possibilidades de exceções.
c) Com relação ao princípio da irretroatividade, observamos que pode ser cobrado

qualquer tributo antes do início da vigência da lei que as tenha definido.
d) Os tributos como IPVA e IR, que são considerados extrafiscais, não necessitam

obedecer ao princípio da anterioridade.

02  [452101]  João  doa  ao  seu  filho  Miguel  10.000  ações  da  Petrobrás,  no  qual  foram
adquiridas pelo valor de R$ 15,00 cada. Atualmente, estas ações estão sendo negociadas
na  B3  pelo  valor  de  R$  25,00  cada.  Desta  forma,  podemos  afirmar  que  o  valor  dos
impostos envolvidos nesta operação, cuja alíquota do ITCMD é de 4% e do ganho de
capital de 15% será de:
 
a) R$ 6.000 de ITCMD e R$ 22.500 de IR.
b) R$ 6.000 de ITCMD e R$ 15.000 de IR.
c) R$ 10.000 de ITCMD e R$ 15.000 de IR.
d) R$ 10.000 de ITCMD, enquanto que poderá não haver tributação pelo IR.

03 [452113]  Dentre  as  alternativas  abaixo,  qual  podemos considerar  uma vantagem
tributária para a empresa que contratará um autônomo ao invés de um empregado?
 
a) Não existem vantagens tributárias, os encargos são os mesmos.
b) A empresa que está contratando, fica livre do INSS (contribuição previdenciária).
c) A alíquota da contribuição previdenciária (INSS) para o contratante é menor

quando se contrata um autônomo ao invés de um empregado.
d) Inexistência das obrigações trabalhistas (FGTS, décimo terceiro salário, multa

por demissão sem justa causa, ...), desde que não haja os traços para vínculo
empregatício.
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14  [446109]  Daniel  fez  um seguro  dotal  puro  com intuito  de  pagar  os  estudos  da
universidade  da  sua  filha  quando  ela  completasse  18  anos.  Em  relação  a  tributação  do
seguro, podemos afirmar que:
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c) Haverá incidência de IR na indenização por sobrevivência à alíquota de 15%
como antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual sobre o rendimento,
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(2) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
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os tais princípios. Com relação aos princípios pode-se afirmar que:
 
a) O princípio da legalidade no direito tributário, garante ao contribuinte a

existência de uma lei para criar e cobrar o tributo.
b) Todos os princípios são aplicáveis aos impostos, taxas e contribuições, sem

possibilidades de exceções.
c) Com relação ao princípio da irretroatividade, observamos que pode ser cobrado

qualquer tributo antes do início da vigência da lei que as tenha definido.
d) Os tributos como IPVA e IR, que são considerados extrafiscais, não necessitam

obedecer ao princípio da anterioridade.

02  [452101]  João  doa  ao  seu  filho  Miguel  10.000  ações  da  Petrobrás,  no  qual  foram
adquiridas pelo valor de R$ 15,00 cada. Atualmente, estas ações estão sendo negociadas
na  B3  pelo  valor  de  R$  25,00  cada.  Desta  forma,  podemos  afirmar  que  o  valor  dos
impostos envolvidos nesta operação, cuja alíquota do ITCMD é de 4% e do ganho de
capital de 15% será de:
 
a) R$ 6.000 de ITCMD e R$ 22.500 de IR.
b) R$ 6.000 de ITCMD e R$ 15.000 de IR.
c) R$ 10.000 de ITCMD e R$ 15.000 de IR.
d) R$ 10.000 de ITCMD, enquanto que poderá não haver tributação pelo IR.

03 [452113]  Dentre  as  alternativas  abaixo,  qual  podemos considerar  uma vantagem
tributária para a empresa que contratará um autônomo ao invés de um empregado?
 
a) Não existem vantagens tributárias, os encargos são os mesmos.
b) A empresa que está contratando, fica livre do INSS (contribuição previdenciária).
c) A alíquota da contribuição previdenciária (INSS) para o contratante é menor
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04 [452107] Bruno, residente no Brasil, teve uma renda bruta de R$ 250.000,00 no ano,
sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$
70.000,00. Neste mesmo ano, Bruno aplicou R$ 35.000,00 em um plano de PGBL. Ele é pai
de um filho e tem gastos escolares no valor de R$ 10.000,00, além de despesas médicas
de R$ 20.000,00. Além disso, registrou depósitos em sua conta vinculada do FGTS (Fundo
de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço)  no  valor  de  R$  15  mil.  Se  este  investidor  fizer  a
declaração  de  IR  ao  modelo  completo,  teria  a  restituir/pagar  de:
Dados:
● Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
● Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
● Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
● Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
● Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 31.017,63 a pagar
b) R$ 31.017,63 a restituir
c) R$ 29.045,23 a pagar
d) R$ 29.045,23 a restituir

05 [452112] Nathan possui alguns imóveis e os aluga pelo valor total de R$ 10.000,00
mensais. No entanto, neste último mês, ele resgatou com lucro de R$ 10.000,00 um fundo
de renda fixa de curto prazo, com prazo de aplicação de 380 dias corridos. Desta forma,
qual o rendimento líquido que ele terá neste mês? Desconsidere qualquer antecipação de
IR ocorrido no fundo de investimentos (come-cotas).
Dados:
● Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%
● Parcela a deduzir do IR: R$ 869,36
 
a) R$ 14.500,00
b) R$ 15.369,36
c) R$ 16.119,36
d) R$ 16.369,36

06 [452123] Rafael é sócio de uma empresa limitada e decidiu vendê-la a um Fundo de
Investimentos em Participações (FIP) pelo valor de R$ 50.000.000,00. De acordo com o
estatuto social da companhia, Rafael pode realizar esta operação sem consultar os demais
sócios.  Considerando que ele possui  85% do capital  social  e a empresa possui  valor
declarado de R$ 100.000,00 no Contrato Social e Patrimônio Líquido é de R$ 200.000,00,
qual será o IR devido por Rafael caso haja a efetivação do negócio?
 
a) R$ 6.362.250,00
b) R$ 8.418.375,00.
c) R$ 9.543.375,00
d) R$ 10.102.500,00
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07 [452115] Em relação ao imposto de renda para pessoa física, considere:
I – Aplicações em CDB e LFT possuem tributação maior que LCI e CRA.
II – Salário família e royalties são isentos de imposto de renda.
III – Os custos que o empregador possui com planos de saúde pagos devem ser lançados
como isentos de imposto de renda na DIR-PF.
Está correto o que afirma em:
 
a) I, apenas
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

08  [204406]  Um  investidor  qualificado  pessoa  física,  quer  investir  em  um  produto  de
renda  fixa  que  não  tenha  imposto  de  renda,  desta  forma,  ele  deve  aplicar  em:
 
a) FIDC
b) FIP
c) CRI
d) LF

09 [303409] Rafael investiu R$ 100 mil em um CDB por 300 dias úteis (420 dias corridos),
com rentabilidade de 12,50% no período e spread de 0,50% ao ano. Desta forma, qual foi
a rentabilidade total líquida desta operação?
 
a) 9,38%
b) 10,87%
c) 11,50%
d) 13,17%

10 [303440] Um investidor realizou uma operação cambial no qual teve um resultado lucro
de  R$  45.000,00  no  SWAP e  um lucro  também de  R$  45.000,00  em um NDF  (Non
Deliverable Forward) no período de 200 dias. Desta forma, qual o IR que ele pagou em
cada uma das operações?
 
a) R$ 6.750,00 e R$ 6.750,00
b) R$ 9.000,00 e R$ 6.750,00
c) R$ 9.000,00 e R$ 9.000,00
d) R$ 10.125,00 e R$ 6.750,00

11 [304505] André comprou cotas do Fundo Imobiliário ABC na B3 e algumas semanas
depois, realizou um Prejuízo de R$ 10.000,00. Meses depois, através do seu Home Broker,
André investiu nas cotas do Fundo Imobiliário XYZ (outro administrador) e quando as
alienou, obteve um lucro de R$ 50.000,00. Desta forma, qual o valor de IR total que o
investidor terá que pagar?
 
a) R$ 6.000,00
b) R$ 8.000,00
c) R$ 10.000,00
d) Por ser tratar de fundos imobiliários, os lucros são sempre isentos para as

pessoas físicas.
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04 [452107] Bruno, residente no Brasil, teve uma renda bruta de R$ 250.000,00 no ano,
sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$
70.000,00. Neste mesmo ano, Bruno aplicou R$ 35.000,00 em um plano de PGBL. Ele é pai
de um filho e tem gastos escolares no valor de R$ 10.000,00, além de despesas médicas
de R$ 20.000,00. Além disso, registrou depósitos em sua conta vinculada do FGTS (Fundo
de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço)  no  valor  de  R$  15  mil.  Se  este  investidor  fizer  a
declaração  de  IR  ao  modelo  completo,  teria  a  restituir/pagar  de:
Dados:
● Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
● Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
● Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
● Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
● Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 31.017,63 a pagar
b) R$ 31.017,63 a restituir
c) R$ 29.045,23 a pagar
d) R$ 29.045,23 a restituir

05 [452112] Nathan possui alguns imóveis e os aluga pelo valor total de R$ 10.000,00
mensais. No entanto, neste último mês, ele resgatou com lucro de R$ 10.000,00 um fundo
de renda fixa de curto prazo, com prazo de aplicação de 380 dias corridos. Desta forma,
qual o rendimento líquido que ele terá neste mês? Desconsidere qualquer antecipação de
IR ocorrido no fundo de investimentos (come-cotas).
Dados:
● Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%
● Parcela a deduzir do IR: R$ 869,36
 
a) R$ 14.500,00
b) R$ 15.369,36
c) R$ 16.119,36
d) R$ 16.369,36

06 [452123] Rafael é sócio de uma empresa limitada e decidiu vendê-la a um Fundo de
Investimentos em Participações (FIP) pelo valor de R$ 50.000.000,00. De acordo com o
estatuto social da companhia, Rafael pode realizar esta operação sem consultar os demais
sócios.  Considerando que ele possui  85% do capital  social  e a empresa possui  valor
declarado de R$ 100.000,00 no Contrato Social e Patrimônio Líquido é de R$ 200.000,00,
qual será o IR devido por Rafael caso haja a efetivação do negócio?
 
a) R$ 6.362.250,00
b) R$ 8.418.375,00.
c) R$ 9.543.375,00
d) R$ 10.102.500,00
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07 [452115] Em relação ao imposto de renda para pessoa física, considere:
I – Aplicações em CDB e LFT possuem tributação maior que LCI e CRA.
II – Salário família e royalties são isentos de imposto de renda.
III – Os custos que o empregador possui com planos de saúde pagos devem ser lançados
como isentos de imposto de renda na DIR-PF.
Está correto o que afirma em:
 
a) I, apenas
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

08  [204406]  Um  investidor  qualificado  pessoa  física,  quer  investir  em  um  produto  de
renda  fixa  que  não  tenha  imposto  de  renda,  desta  forma,  ele  deve  aplicar  em:
 
a) FIDC
b) FIP
c) CRI
d) LF

09 [303409] Rafael investiu R$ 100 mil em um CDB por 300 dias úteis (420 dias corridos),
com rentabilidade de 12,50% no período e spread de 0,50% ao ano. Desta forma, qual foi
a rentabilidade total líquida desta operação?
 
a) 9,38%
b) 10,87%
c) 11,50%
d) 13,17%

10 [303440] Um investidor realizou uma operação cambial no qual teve um resultado lucro
de  R$  45.000,00  no  SWAP e  um lucro  também de  R$  45.000,00  em um NDF  (Non
Deliverable Forward) no período de 200 dias. Desta forma, qual o IR que ele pagou em
cada uma das operações?
 
a) R$ 6.750,00 e R$ 6.750,00
b) R$ 9.000,00 e R$ 6.750,00
c) R$ 9.000,00 e R$ 9.000,00
d) R$ 10.125,00 e R$ 6.750,00

11 [304505] André comprou cotas do Fundo Imobiliário ABC na B3 e algumas semanas
depois, realizou um Prejuízo de R$ 10.000,00. Meses depois, através do seu Home Broker,
André investiu nas cotas do Fundo Imobiliário XYZ (outro administrador) e quando as
alienou, obteve um lucro de R$ 50.000,00. Desta forma, qual o valor de IR total que o
investidor terá que pagar?
 
a) R$ 6.000,00
b) R$ 8.000,00
c) R$ 10.000,00
d) Por ser tratar de fundos imobiliários, os lucros são sempre isentos para as

pessoas físicas.
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12 [304507] Um investidor aplicou no dia 01/julho/2016, R$ 100 mil em um clube de
investimentos, adquirindo assim 10.000 cotas. No dia 01/dezembro do mesmo ano, o clube
de investimentos havia valorizado 20%. Desta forma, o valor retido pelo come-cotas no
clube foi de:
 
a) R$ 0,00
b) R$ 3.000,00
c) R$ 4.000,00
d) R$ 4.500,00

13 [303401] Rafael fez uma remessa de R$ 200.000,00 para os EUA, a R$ 2,00 cada dólar,
e comprou 10.000 ações de uma companhia americana. Após 6 meses, Rafael vende 5.000
ações por U$ 10,00 cada e repatria este valor. Sabendo que a cotação vigente na venda
das ações, o dólar estava cotado a R$ 3,00, qual o imposto de renda devido por Rafael?
 
a) R$ 7.500,00
b) R$ 13.500,00
c) R$ 15.000,00.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve ganho na venda das ações.

14 [455109] Um cliente comprou um imóvel nos EUA por R$ 5 milhões com recursos
obtidos em dólares advindos do exterior. Na data da compra do imóvel, o dólar era cotado
por R$ 3,00 e atualmente o dólar está cotado por R$ 4,00. Sabendo que você é um
profissional CFP®, o investidor lhe pergunta como ele será tributado caso haja a venda do
imóvel. O que você responde?
 
a) 15% em reais do ganho de capital.
b) 15% em dólares do ganho de capital.
c) 27,5% em reais do ganho de capital.
d) Zero.

15 [456102] A família do Sr. Rafael Toro possui diversos imóveis locados, no qual fazem
parte do patrimônio da sua empresa que é uma fábrica têxtil. Após um período, Rafael
decide que quer encerrar as atividades da empresa e vender todos os imóveis,  para
posteriormente distribuir esses recursos aos seus respectivos donos. Desta forma, Rafael
lhe consulta para saber qual a melhor solução fiscal com a venda dos imóveis, já que há
um ganho de capital relevante. Sua dúvida é: vender pela pessoa física ou pela jurídica? O
que você diria?
 
a) Vender pela pessoa física dos sócios, baixando os imóveis a valor de custo que

consta no IRPF.
b) Vender pela pessoa jurídica, independente da forma de tributação da mesma, já

que a alíquota será a tabela progressiva sobre os proprietários de cada imóvel.
c) Vender pela pessoa jurídica, desde que a mesma esteja enquadrada no lucro

presumido, onde a tributação será pela alíquota de 15%.
d) É indiferente para os sócios, vide que a tributação é a mesma na alienação de

bens.
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16 [452126] Rafael,  residente brasileiro,  possui  alguns imóveis alugados nos Estados
Unidos. Em fevereiro de 2019, ele recebeu o pagamento destes alugueis em dólares e, em
março do mesmo ano, fez a remessa desses recursos para o Brasil. Em relação ao imposto
de renda, podemos afirmar que ele deveria recolher:
 
a) Até o final do mês de fevereiro de 2019, através de carne-leão.
b) Até o final do mês de março de 2019, através de carne-leão.
c) Até o final do mês de abril de 2019, através de carne-leão.
d) Apenas no final do mês de abril de 2020, na sua declaração anual do imposto de

renda (DIR-PF)
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12 [304507] Um investidor aplicou no dia 01/julho/2016, R$ 100 mil em um clube de
investimentos, adquirindo assim 10.000 cotas. No dia 01/dezembro do mesmo ano, o clube
de investimentos havia valorizado 20%. Desta forma, o valor retido pelo come-cotas no
clube foi de:
 
a) R$ 0,00
b) R$ 3.000,00
c) R$ 4.000,00
d) R$ 4.500,00

13 [303401] Rafael fez uma remessa de R$ 200.000,00 para os EUA, a R$ 2,00 cada dólar,
e comprou 10.000 ações de uma companhia americana. Após 6 meses, Rafael vende 5.000
ações por U$ 10,00 cada e repatria este valor. Sabendo que a cotação vigente na venda
das ações, o dólar estava cotado a R$ 3,00, qual o imposto de renda devido por Rafael?
 
a) R$ 7.500,00
b) R$ 13.500,00
c) R$ 15.000,00.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve ganho na venda das ações.

14 [455109] Um cliente comprou um imóvel nos EUA por R$ 5 milhões com recursos
obtidos em dólares advindos do exterior. Na data da compra do imóvel, o dólar era cotado
por R$ 3,00 e atualmente o dólar está cotado por R$ 4,00. Sabendo que você é um
profissional CFP®, o investidor lhe pergunta como ele será tributado caso haja a venda do
imóvel. O que você responde?
 
a) 15% em reais do ganho de capital.
b) 15% em dólares do ganho de capital.
c) 27,5% em reais do ganho de capital.
d) Zero.

15 [456102] A família do Sr. Rafael Toro possui diversos imóveis locados, no qual fazem
parte do patrimônio da sua empresa que é uma fábrica têxtil. Após um período, Rafael
decide que quer encerrar as atividades da empresa e vender todos os imóveis,  para
posteriormente distribuir esses recursos aos seus respectivos donos. Desta forma, Rafael
lhe consulta para saber qual a melhor solução fiscal com a venda dos imóveis, já que há
um ganho de capital relevante. Sua dúvida é: vender pela pessoa física ou pela jurídica? O
que você diria?
 
a) Vender pela pessoa física dos sócios, baixando os imóveis a valor de custo que

consta no IRPF.
b) Vender pela pessoa jurídica, independente da forma de tributação da mesma, já

que a alíquota será a tabela progressiva sobre os proprietários de cada imóvel.
c) Vender pela pessoa jurídica, desde que a mesma esteja enquadrada no lucro

presumido, onde a tributação será pela alíquota de 15%.
d) É indiferente para os sócios, vide que a tributação é a mesma na alienação de

bens.
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16 [452126] Rafael,  residente brasileiro,  possui  alguns imóveis alugados nos Estados
Unidos. Em fevereiro de 2019, ele recebeu o pagamento destes alugueis em dólares e, em
março do mesmo ano, fez a remessa desses recursos para o Brasil. Em relação ao imposto
de renda, podemos afirmar que ele deveria recolher:
 
a) Até o final do mês de fevereiro de 2019, através de carne-leão.
b) Até o final do mês de março de 2019, através de carne-leão.
c) Até o final do mês de abril de 2019, através de carne-leão.
d) Apenas no final do mês de abril de 2020, na sua declaração anual do imposto de

renda (DIR-PF)
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(2) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462013] Em relação à administração de bens durante o casamento, considere as
seguintes afirmativas:
I – Quando o regime for a Separação Total de Bens, o cônjuge pode vender um imóvel de
sua titularidade sem a autorização do outro.
II – Quando o regime for a Comunhão Parcial de Bens, a alienação de bens imóveis é
facultada a um dos cônjuges durante o casamento, independentemente da autorização do
outro.
III  –  Quando o  regime for  a  Participação  Final  nos  Aquestos,  durante  o  casamento,
qualquer um dos cônjuges pode prestar garantias e vender um imóvel de sua titularidade
sem a autorização do outro.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II
b) I e III
c) Somente a III
d) Nenhuma

02 [463010] Guilherme e Thayse se casaram pelo regime da separação total de bens e
tiveram  5  filhos:  André,  Bruno,  Carlos,  Denise  e  Elisa  (que  é  mãe  de  Enzo).  Antes  do
matrimônio, Guilherme possuía bens no valor de R$ 1.000.000,00, e após o casamento,
adquiriu R$ 2 milhões, além de ter recebido um imóvel de herança de seu pai no valor de
R$ 5 milhões com cláusula de incomunicabilidade. Já Thayse não possuía bens antes e
também não adquiriu durante o matrimônio. Certo dia, Guilherme recebe a notícia que sua
filha  Elisa  faleceu  em  um  acidente  de  transito  e  acaba  falecendo  por  infarto  também.
Neste  caso,  como  ficará  a  divisão  dos  bens?
 
a) Thayse receberá ao R$ 1.333.333,33; cada filho receberá R$ 1.333.333,33 e o

neto Enzo também receberá R$ 1.333.333,33.
b) Thayse receberá R$ 2,00 milhões; cada filho receberá R$ 1,20 milhão e o neto

Enzo também receberá R$ 1,20 milhão .
c) Thayse receberá R$ 2,00 milhões; cada filho receberá R$ 1,50 milhão.
d) Thayse será herdeira necessária com reserva legal (25%) sobre todos os bens,

excluído o imóvel com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, R$ 750 mil; o
restante será dividido, em igual parte, entre os 5 filhos, sendo a cota de Elisa
representada pelo filho Enzo, ou seja, cada um receberá R$ 1.450.000,00.

03 [463020] Lucas era casado com Aline pelo regime da separação total de bens e tiveram
dois  filhos,  Alberto  e  Bruno.  Mesmo amando muito  seus filhos,  agora Lucas dava toda a
sua  atenção  ao  seu  neto  Cláudio  (filho  por  parte  de  Bruno).  Certo  dia,  Lucas  falece  por
infarto, deixando uma herança no valor de R$ 600.000,00. Durante a partilha dos bens,
Bruno  descobre  que  o  pai  não  deixou  testamento  e  com isso  decide  renunciar  sua
herança. Desta forma, como ficará a partilha da herança?
 
a) Aline recebe R$ 300.000,00 e Alberto recebe R$ 300.000,00.
b) Aline recebe R$ 300 mil, Alberto recebe R$ 150 mil e Cláudio recebe R$ 150 mil.
c) Aline recebe R$ 400 mil, Alberto recebe R$ 100 mil e Cláudio recebe R$ 100 mil.
d) Aline nada receberá, Alberto recebe R$ 300 mil e Cláudio recebe R$ 300 mil.
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04 [463024] Fábio e Roberta são casados no regime da separação total de bens e tiveram
três  filhos:  Pedro,  Daniel  e  Gustavo.  Durante  a  vigência  do  casamento,  Fábio  acumulou
com seu trabalho R$ 3.500.000,00, além de ter recebido uma herança no valor de R$
1.000.000,00. Já Roberta, manteve apenas o que recebeu de herança: R$ 500.0000,00. Um
certo dia, Roberta falece de infarto. Diante dessa situação, a partilha dos bens ficará:
 
a) Fábio receberá R$ 250.000,00 por meação e cada filho receberá R$ 83.333,33

por herança.
b) Fábio receberá R$ 2.500.000,00 por meação e cada filho receberá R$

833.333,33 por herança.
c) Fábio receberá R$ 125.000,00 por herança e cada filho receberá R$ 125.000,00.
d) Fábio nada herdará e os filhos receberão R$ 166.666,67.

05 [463033] Após seu divórcio com Bruna, onde Rafael era casado pelo regime legal, ele
conhece Natalia, estudante de medicina, e decide se casar novamente, mas desta fez,
escolhendo o regime da Comunhão Universal de Bens. Na separação, Rafael ficou com um
patrimônio estimado em R$ 3.000.000,00. Natália não possuía bens e também não tinha
filhos  no  momento  do  casamento.  Após  10  anos  de  união,  como  presente  de  bodas  de
Estanho, os pais de Rafael lhe doaram um imóvel avaliado em R$ 1.000.000,00. Certo dia,
Rafael se acidenta de carro e vem a falecer. Sabendo que durante o matrimônio, o casal
adquiriu juntos R$ 5 milhões, como será a sucessão?
 
a) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de herança e os pais de Rafael

receberão a título de herança R$ 4.5000.000,00 divididos em partes iguais.
b) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e os pais de Rafael

receberão a título de herança R$ 4.5000.000,00 divididos em partes iguais.
c) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e concorrerá em igualdade

como herdeira aos restantes R$ 4.5000.000,00 com os pais de Rafael.
d) Natália receberá R$ 9.000.000,00.

06 [463048] Eduardo sabendo que você é um profissional CFP®, solicita uma reunião para
sanar dúvidas a respeito da herança deixada pelo seu pai recém-falecido. Eduardo lhe
informa que o pai  era viúvo e os únicos herdeiros seriam os 2 filhos,  seu irmão Diogo e
ele. Além disso, tanto Eduardo, quanto Diogo possuem filhos. Desta forma, você poderia
orientá-lo da seguinte maneira:
 
a) Caso Diogo queira beneficiar seus filhos com a herança deixada por seu pai,

basta que ele renuncie à herança. Com isso, seus filhos representarão sua
quota-parte.

b) Caso somente um dos dois irmãos renuncie sua parte, o outro terá direito a
100% da herança.

c) Caso haja a renúncia de Diogo e de Eduardo, os filhos de Diogo representarão a
sua quota-parte (50%) e os filhos de Eduardo representarão os demais 50%.

d) Nada mais é possível ser feito, vide que a renúncia deveria ser feita antes do
falecimento do pai.
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(2) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462013] Em relação à administração de bens durante o casamento, considere as
seguintes afirmativas:
I – Quando o regime for a Separação Total de Bens, o cônjuge pode vender um imóvel de
sua titularidade sem a autorização do outro.
II – Quando o regime for a Comunhão Parcial de Bens, a alienação de bens imóveis é
facultada a um dos cônjuges durante o casamento, independentemente da autorização do
outro.
III  –  Quando o  regime for  a  Participação  Final  nos  Aquestos,  durante  o  casamento,
qualquer um dos cônjuges pode prestar garantias e vender um imóvel de sua titularidade
sem a autorização do outro.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II
b) I e III
c) Somente a III
d) Nenhuma

02 [463010] Guilherme e Thayse se casaram pelo regime da separação total de bens e
tiveram  5  filhos:  André,  Bruno,  Carlos,  Denise  e  Elisa  (que  é  mãe  de  Enzo).  Antes  do
matrimônio, Guilherme possuía bens no valor de R$ 1.000.000,00, e após o casamento,
adquiriu R$ 2 milhões, além de ter recebido um imóvel de herança de seu pai no valor de
R$ 5 milhões com cláusula de incomunicabilidade. Já Thayse não possuía bens antes e
também não adquiriu durante o matrimônio. Certo dia, Guilherme recebe a notícia que sua
filha  Elisa  faleceu  em  um  acidente  de  transito  e  acaba  falecendo  por  infarto  também.
Neste  caso,  como  ficará  a  divisão  dos  bens?
 
a) Thayse receberá ao R$ 1.333.333,33; cada filho receberá R$ 1.333.333,33 e o

neto Enzo também receberá R$ 1.333.333,33.
b) Thayse receberá R$ 2,00 milhões; cada filho receberá R$ 1,20 milhão e o neto

Enzo também receberá R$ 1,20 milhão .
c) Thayse receberá R$ 2,00 milhões; cada filho receberá R$ 1,50 milhão.
d) Thayse será herdeira necessária com reserva legal (25%) sobre todos os bens,

excluído o imóvel com cláusula de incomunicabilidade, ou seja, R$ 750 mil; o
restante será dividido, em igual parte, entre os 5 filhos, sendo a cota de Elisa
representada pelo filho Enzo, ou seja, cada um receberá R$ 1.450.000,00.

03 [463020] Lucas era casado com Aline pelo regime da separação total de bens e tiveram
dois  filhos,  Alberto  e  Bruno.  Mesmo amando muito  seus filhos,  agora Lucas dava toda a
sua  atenção  ao  seu  neto  Cláudio  (filho  por  parte  de  Bruno).  Certo  dia,  Lucas  falece  por
infarto, deixando uma herança no valor de R$ 600.000,00. Durante a partilha dos bens,
Bruno  descobre  que  o  pai  não  deixou  testamento  e  com isso  decide  renunciar  sua
herança. Desta forma, como ficará a partilha da herança?
 
a) Aline recebe R$ 300.000,00 e Alberto recebe R$ 300.000,00.
b) Aline recebe R$ 300 mil, Alberto recebe R$ 150 mil e Cláudio recebe R$ 150 mil.
c) Aline recebe R$ 400 mil, Alberto recebe R$ 100 mil e Cláudio recebe R$ 100 mil.
d) Aline nada receberá, Alberto recebe R$ 300 mil e Cláudio recebe R$ 300 mil.
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04 [463024] Fábio e Roberta são casados no regime da separação total de bens e tiveram
três  filhos:  Pedro,  Daniel  e  Gustavo.  Durante  a  vigência  do  casamento,  Fábio  acumulou
com seu trabalho R$ 3.500.000,00, além de ter recebido uma herança no valor de R$
1.000.000,00. Já Roberta, manteve apenas o que recebeu de herança: R$ 500.0000,00. Um
certo dia, Roberta falece de infarto. Diante dessa situação, a partilha dos bens ficará:
 
a) Fábio receberá R$ 250.000,00 por meação e cada filho receberá R$ 83.333,33

por herança.
b) Fábio receberá R$ 2.500.000,00 por meação e cada filho receberá R$

833.333,33 por herança.
c) Fábio receberá R$ 125.000,00 por herança e cada filho receberá R$ 125.000,00.
d) Fábio nada herdará e os filhos receberão R$ 166.666,67.

05 [463033] Após seu divórcio com Bruna, onde Rafael era casado pelo regime legal, ele
conhece Natalia, estudante de medicina, e decide se casar novamente, mas desta fez,
escolhendo o regime da Comunhão Universal de Bens. Na separação, Rafael ficou com um
patrimônio estimado em R$ 3.000.000,00. Natália não possuía bens e também não tinha
filhos  no  momento  do  casamento.  Após  10  anos  de  união,  como  presente  de  bodas  de
Estanho, os pais de Rafael lhe doaram um imóvel avaliado em R$ 1.000.000,00. Certo dia,
Rafael se acidenta de carro e vem a falecer. Sabendo que durante o matrimônio, o casal
adquiriu juntos R$ 5 milhões, como será a sucessão?
 
a) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de herança e os pais de Rafael

receberão a título de herança R$ 4.5000.000,00 divididos em partes iguais.
b) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e os pais de Rafael

receberão a título de herança R$ 4.5000.000,00 divididos em partes iguais.
c) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e concorrerá em igualdade

como herdeira aos restantes R$ 4.5000.000,00 com os pais de Rafael.
d) Natália receberá R$ 9.000.000,00.

06 [463048] Eduardo sabendo que você é um profissional CFP®, solicita uma reunião para
sanar dúvidas a respeito da herança deixada pelo seu pai recém-falecido. Eduardo lhe
informa que o pai  era viúvo e os únicos herdeiros seriam os 2 filhos,  seu irmão Diogo e
ele. Além disso, tanto Eduardo, quanto Diogo possuem filhos. Desta forma, você poderia
orientá-lo da seguinte maneira:
 
a) Caso Diogo queira beneficiar seus filhos com a herança deixada por seu pai,

basta que ele renuncie à herança. Com isso, seus filhos representarão sua
quota-parte.

b) Caso somente um dos dois irmãos renuncie sua parte, o outro terá direito a
100% da herança.

c) Caso haja a renúncia de Diogo e de Eduardo, os filhos de Diogo representarão a
sua quota-parte (50%) e os filhos de Eduardo representarão os demais 50%.

d) Nada mais é possível ser feito, vide que a renúncia deveria ser feita antes do
falecimento do pai.
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07 [463054]  Bruno e  Luciana estão casados há mais  de 20 anos e  tiveram três  filhos.  O
patrimônio de Luciana antes do matrimônio era de R$ 5.000.000,00 e durante a relação,
ela acumulou mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 10 milhões. Após uma viagem a trabalho,
Luciana falece em um acidente aéreo. Sabendo que os pais de Luciana estão vivos e ela
tinha  um  filho  de  um  casamento  anterior,  como  ficará  a  divisão  da  partilha  se  o  casal
optou  pela  COMUNHÃO  TOTAL  DE  BENS?
 
a) Bruno teria herança de R$ 5 milhões; cada um dos 4 filhos receberia R$ 1,25

milhão.
b) Bruno teria meação de R$ 5 milhões; cada um dos 4 filhos receberia R$ 1,25

milhão.
c) Bruno teria meação de R$ 5 milhões e receberia mais R$ 1 milhão por herança;

cada um dos 4 filhos receberia R$ 1 milhão.
d) Bruno teria meação de R$ 5 milhões e receberia mais R$ 1,25 milhão por

herança; cada um dos 4 filhos receberia R$ 937.500,00.

08 [463059] Antônio era casado no regime de comunhão total de bens e falece deixando
R$ 1.000.000,00 de reais de herança. Sabendo que ele tinha esposa e 4 filhos comuns do
casamento, como ficará a divisão da partilha?
 
a) Esposa receberá R$ 200.000,00; os filhos receberão R$ 200.000,00 cada.
b) Esposa receberá R$ 250.000,00; os filhos receberão R$ 187.500,00 cada.
c) Esposa receberá R$ 625.000,00; os filhos receberão R$ 118.750,00 cada.
d) Cada filho receberá R$ 250.000,00.

09 [464006] Ana, viúva, é mãe de dois filhos chamados João e Caio. Certo dia, ela decide
doar  um  de  seus  imóveis  ao  seu  filho  João,  que  é  casado  com  Camila  pelo  regime  da
comunhão parcial de bens. Alguns anos depois, João estava voltando para casa e sofre um
acidente  de  transito,  vindo a  falecer.  Sabendo da morte  do  seu filho  João,  Ana sofre  um
infarto e vem a falecer também. Desta forma, quem seriam os herdeiros desse imóvel,
caso a doação tivesse cláusula de reversão e caso não tivesse a cláusula de reversão?

 
a) SEM REVERSÃO: Camila // COM REVERSÃO: Camila
b) SEM REVERSÃO: Camila // COM REVERSÃO: Caio & Camila
c) SEM REVERSÃO: Caio & Camila // COM REVERSÃO: Caio
d) SEM REVERSÃO: Caio & Camila // COM REVERSÃO: Caio & Camila
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10 [464014] Bruno e Daniela são casados sob o regime da separação total de bens e
tiveram dois filhos gêmeos: Rafael e Guilherme. Quando Rafael tinha 25 anos, se casou e
como presente de casamento, recebeu em vida o direito de usufruto vitalício de uma casa
das 5 casas de seu pai. Aos 30 anos de idade, Rafael vem a falecer de acidente de carro,
tendo como herdeiras sua esposa e sua filha de 2 anos de idade. Desta forma, em relação
ao usufruto:
 
a) Será transferido por herança a sua esposa e sua filha, por serem suas herdeiras
b) Será transferido a seu irmão gêmeo Guilherme, por ser da mesma classe

(descendente primário de Bruno na escala de herdeiros necessários).
c) O direito de usufruto poderá ser contestado por Guilherme, caso ele não tenha

sido anuente no ato da transferência, solicitando assim que o imóvel seja doado
a ele.

d) Cessará, voltando o usufruto a Bruno.

11 [465006] Rafael e Fernanda se casaram há 15 anos em regime da comunhão universal
de bens. Quando se uniram, tanto Rafael, quanto Fernanda, já eram proprietários de
diversos imóveis. Durante o casamento, Rafael decidiu transferir todos os imóveis que
estavam declarados no seu imposto de renda para uma Holding, visando um planejamento
tributário e sucessório. Alguns anos depois, Rafael vem a falecer. Sabendo que Rafael não
deixou testamento, seus pais ainda estão vivos, que ele tinha quatro filhos com Fernanda,
podemos afirmar que:
 
a) Fernanda fará jus da reserva legal, sendo herdeira de 25% das cotas Holding e

os demais 75%, serão divididos em igual parte entre os filhos.
b) Fernanda será meeira de 50% das cotas da Holding e herdeira em igualdade

com os filhos, nos demais 50%.
c) Fernanda será apenas meeira e os demais 50% serão distribuídos apenas aos

filhos, fazendo com que os pais de Rafael não recebam nenhum valor.
d) Os filhos de Rafael poderão solicitar a anulação da Holding, vide que são

herdeiros necessários e o pai não respeitou os 50% da legítima.

12 [465001] Considere as afirmativas abaixo sobre Holdings Familiares:
I  –  Uma  de  suas  vantagens  é  a  concentração  do  controle  de  diversas  sociedades
operacionais numa única entidade, sob controle do grupo familiar controlador.
II – Possui como objeto social a participação em outras empresas, não tendo operações.
III – Caso uma holding seja chamada judicialmente a honrar dívidas de suas controladas,
seus ativos podem ser objeto de penhora.
IV  –  Ocorrendo o  falecimento  de  um acionista/cotista,  a  sucessão ocorrerá  sobre  as
quotas/ações da holding, sem produzir qualquer efeito sobre a composição do capital
social das empresas operacionais.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) II e III
c) I, III e IV
d) Todas
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07 [463054]  Bruno e  Luciana estão casados há mais  de 20 anos e  tiveram três  filhos.  O
patrimônio de Luciana antes do matrimônio era de R$ 5.000.000,00 e durante a relação,
ela acumulou mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 10 milhões. Após uma viagem a trabalho,
Luciana falece em um acidente aéreo. Sabendo que os pais de Luciana estão vivos e ela
tinha  um  filho  de  um  casamento  anterior,  como  ficará  a  divisão  da  partilha  se  o  casal
optou  pela  COMUNHÃO  TOTAL  DE  BENS?
 
a) Bruno teria herança de R$ 5 milhões; cada um dos 4 filhos receberia R$ 1,25

milhão.
b) Bruno teria meação de R$ 5 milhões; cada um dos 4 filhos receberia R$ 1,25

milhão.
c) Bruno teria meação de R$ 5 milhões e receberia mais R$ 1 milhão por herança;

cada um dos 4 filhos receberia R$ 1 milhão.
d) Bruno teria meação de R$ 5 milhões e receberia mais R$ 1,25 milhão por

herança; cada um dos 4 filhos receberia R$ 937.500,00.

08 [463059] Antônio era casado no regime de comunhão total de bens e falece deixando
R$ 1.000.000,00 de reais de herança. Sabendo que ele tinha esposa e 4 filhos comuns do
casamento, como ficará a divisão da partilha?
 
a) Esposa receberá R$ 200.000,00; os filhos receberão R$ 200.000,00 cada.
b) Esposa receberá R$ 250.000,00; os filhos receberão R$ 187.500,00 cada.
c) Esposa receberá R$ 625.000,00; os filhos receberão R$ 118.750,00 cada.
d) Cada filho receberá R$ 250.000,00.

09 [464006] Ana, viúva, é mãe de dois filhos chamados João e Caio. Certo dia, ela decide
doar  um  de  seus  imóveis  ao  seu  filho  João,  que  é  casado  com  Camila  pelo  regime  da
comunhão parcial de bens. Alguns anos depois, João estava voltando para casa e sofre um
acidente  de  transito,  vindo a  falecer.  Sabendo da morte  do  seu filho  João,  Ana sofre  um
infarto e vem a falecer também. Desta forma, quem seriam os herdeiros desse imóvel,
caso a doação tivesse cláusula de reversão e caso não tivesse a cláusula de reversão?

 
a) SEM REVERSÃO: Camila // COM REVERSÃO: Camila
b) SEM REVERSÃO: Camila // COM REVERSÃO: Caio & Camila
c) SEM REVERSÃO: Caio & Camila // COM REVERSÃO: Caio
d) SEM REVERSÃO: Caio & Camila // COM REVERSÃO: Caio & Camila
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10 [464014] Bruno e Daniela são casados sob o regime da separação total de bens e
tiveram dois filhos gêmeos: Rafael e Guilherme. Quando Rafael tinha 25 anos, se casou e
como presente de casamento, recebeu em vida o direito de usufruto vitalício de uma casa
das 5 casas de seu pai. Aos 30 anos de idade, Rafael vem a falecer de acidente de carro,
tendo como herdeiras sua esposa e sua filha de 2 anos de idade. Desta forma, em relação
ao usufruto:
 
a) Será transferido por herança a sua esposa e sua filha, por serem suas herdeiras
b) Será transferido a seu irmão gêmeo Guilherme, por ser da mesma classe

(descendente primário de Bruno na escala de herdeiros necessários).
c) O direito de usufruto poderá ser contestado por Guilherme, caso ele não tenha

sido anuente no ato da transferência, solicitando assim que o imóvel seja doado
a ele.

d) Cessará, voltando o usufruto a Bruno.

11 [465006] Rafael e Fernanda se casaram há 15 anos em regime da comunhão universal
de bens. Quando se uniram, tanto Rafael, quanto Fernanda, já eram proprietários de
diversos imóveis. Durante o casamento, Rafael decidiu transferir todos os imóveis que
estavam declarados no seu imposto de renda para uma Holding, visando um planejamento
tributário e sucessório. Alguns anos depois, Rafael vem a falecer. Sabendo que Rafael não
deixou testamento, seus pais ainda estão vivos, que ele tinha quatro filhos com Fernanda,
podemos afirmar que:
 
a) Fernanda fará jus da reserva legal, sendo herdeira de 25% das cotas Holding e

os demais 75%, serão divididos em igual parte entre os filhos.
b) Fernanda será meeira de 50% das cotas da Holding e herdeira em igualdade

com os filhos, nos demais 50%.
c) Fernanda será apenas meeira e os demais 50% serão distribuídos apenas aos

filhos, fazendo com que os pais de Rafael não recebam nenhum valor.
d) Os filhos de Rafael poderão solicitar a anulação da Holding, vide que são

herdeiros necessários e o pai não respeitou os 50% da legítima.

12 [465001] Considere as afirmativas abaixo sobre Holdings Familiares:
I  –  Uma  de  suas  vantagens  é  a  concentração  do  controle  de  diversas  sociedades
operacionais numa única entidade, sob controle do grupo familiar controlador.
II – Possui como objeto social a participação em outras empresas, não tendo operações.
III – Caso uma holding seja chamada judicialmente a honrar dívidas de suas controladas,
seus ativos podem ser objeto de penhora.
IV  –  Ocorrendo o  falecimento  de  um acionista/cotista,  a  sucessão ocorrerá  sobre  as
quotas/ações da holding, sem produzir qualquer efeito sobre a composição do capital
social das empresas operacionais.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) II e III
c) I, III e IV
d) Todas
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13 [466004] Fábio, divorciado e pai de dois filhos, possui diversos ativos financeiro, sendo
um deles, um Fundo de Investimentos em Participações (FIP). Ele deseja doar 50% das
cotas deste FIP de forma desproporcional aos seus filhos, onde o seu capital social é de R$
20 milhões e seu valor  de mercado está em R$ 50 milhões.  Neste caso,  como cada filho
será tributado?
 
a) Fábio deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital, enquanto que

os filhos deverão recolher o ITCMD, vide que ambos incidem sobre o valor de
mercado.

b) Fábio deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital e o ITCMD, vide
que ambos incidem sobre o valor de mercado.

c) Os filhos deverão recolher o imposto de renda por ganho de capital e o ITCMD,
vide que ambos incidem sobre o valor de mercado.

d) O imposto de renda de ganho de capital pode ser diferido e o os filhos deverão
recolher ITCMD a valor de mercado.

14 [466010] Guillermo Enrique doa um imóvel com reserva de usufruto ao seu filho Rafael.
Além disso, Guillermo Enrique aluga este imóvel a um terceiro para ter uma fonte de
renda para  complementar  a  sua aposentadoria.  Diante  destas  informações,  podemos
afirmar que:,  quem é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda das receitas
de aluguel e qual a forma a ser recolhida?
 
a) É uma operação legal e o pai Guillermo Enrique deverá recolher o imposto de

renda do aluguel apenas na sua Declaração do Imposto de Renda Anual (DIR-
PF).

b) É uma operação legal e o pai Guillermo Enrique deverá recolher o imposto de
renda do aluguel através do carne leão mensal conforme a tabela progressiva.

c) É uma operação legal e o filho Rafael, por ser o proprietário do imóvel, deverá
recolher o imposto de renda do aluguel através do carne leão mensal conforme
a tabela progressiva.

d) É uma operação ilegal, vide que o proprietário do imóvel agora é o Rafael e o
pai Guillermo Enrique somente poderia usufruir para morar no imóvel.
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(3) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01  [307201]  Organize  as  funções  de  planejamento  financeiro  a  seguir,  em  uma  ordem
cronológica  em  que  são  utilizadas  por  um  planejador  financeiro.
I – Entrevistar o cliente e identificar as metas preliminares.
II – Monitorar o planejamento financeiro.
III – Preparar um plano financeiro.
IV – Desenvolver estratégias financeiras, planos e produtos.
V – Coletar, analisar e avaliar informações detalhadas sobre o cliente.
 
a) I, III, V, IV e II.
b) V, I, III, II e IV.
c) I, V, IV, III e II.
d) I, V, III, IV e II.

02  [102313]  Ao  checar  se  a  situação  financeira  do  cliente  é  compatível  com  o  produto,
serviço ou operação, está sendo verificado:
 
a) se há adequação entre a recomendação de produtos ou serviços ao perfil do

cliente.
b) se há adequação do produto, serviço ou operação aos objetivos de investimento

do cliente.
c) o momento de vida financeira do cliente.
d) o nível de conhecimento financeiro do cliente.

03 [307233] Guilherme deseja aplicar por 6 meses (180 dias corridos) R$ 1.000.000,00 e
ter  a  maior  rentabilidade.  Sabendo  que  a  inflação  calculada  pelo  IBGE  esperada  é  de
4%a.a e taxa CDI seja de 8% ao ano, todas constantes durante todo o período, qual a
aplicação financeira mais benéfica a Guilherme?
 
a) Tesouro Prefixado (LTN) com vencimento em 6 meses, sendo negociado a R$

956,94.
b) LCA Pós Fixada a 90% CDI.
c) LC Pós Fixado a 110% CDI.
d) Tesouro IPCA (Principal) a 5%a.a + IPCA.

04 [102311] Dentre os pilares usados para determinar o perfil do investidor, um deles se
refere aos objetivos do investimentos. Um dos itens que esse pilar abrange é:
 
a) A necessidade futura de recursos declarada.
b) O valor e os ativos que compõem seu patrimônio.
c) Produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem familiaridade.
d) Período em que será mantido o investimento.
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13 [466004] Fábio, divorciado e pai de dois filhos, possui diversos ativos financeiro, sendo
um deles, um Fundo de Investimentos em Participações (FIP). Ele deseja doar 50% das
cotas deste FIP de forma desproporcional aos seus filhos, onde o seu capital social é de R$
20 milhões e seu valor  de mercado está em R$ 50 milhões.  Neste caso,  como cada filho
será tributado?
 
a) Fábio deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital, enquanto que

os filhos deverão recolher o ITCMD, vide que ambos incidem sobre o valor de
mercado.

b) Fábio deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital e o ITCMD, vide
que ambos incidem sobre o valor de mercado.

c) Os filhos deverão recolher o imposto de renda por ganho de capital e o ITCMD,
vide que ambos incidem sobre o valor de mercado.

d) O imposto de renda de ganho de capital pode ser diferido e o os filhos deverão
recolher ITCMD a valor de mercado.

14 [466010] Guillermo Enrique doa um imóvel com reserva de usufruto ao seu filho Rafael.
Além disso, Guillermo Enrique aluga este imóvel a um terceiro para ter uma fonte de
renda para  complementar  a  sua aposentadoria.  Diante  destas  informações,  podemos
afirmar que:,  quem é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda das receitas
de aluguel e qual a forma a ser recolhida?
 
a) É uma operação legal e o pai Guillermo Enrique deverá recolher o imposto de

renda do aluguel apenas na sua Declaração do Imposto de Renda Anual (DIR-
PF).

b) É uma operação legal e o pai Guillermo Enrique deverá recolher o imposto de
renda do aluguel através do carne leão mensal conforme a tabela progressiva.

c) É uma operação legal e o filho Rafael, por ser o proprietário do imóvel, deverá
recolher o imposto de renda do aluguel através do carne leão mensal conforme
a tabela progressiva.

d) É uma operação ilegal, vide que o proprietário do imóvel agora é o Rafael e o
pai Guillermo Enrique somente poderia usufruir para morar no imóvel.
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(3) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01  [307201]  Organize  as  funções  de  planejamento  financeiro  a  seguir,  em  uma  ordem
cronológica  em  que  são  utilizadas  por  um  planejador  financeiro.
I – Entrevistar o cliente e identificar as metas preliminares.
II – Monitorar o planejamento financeiro.
III – Preparar um plano financeiro.
IV – Desenvolver estratégias financeiras, planos e produtos.
V – Coletar, analisar e avaliar informações detalhadas sobre o cliente.
 
a) I, III, V, IV e II.
b) V, I, III, II e IV.
c) I, V, IV, III e II.
d) I, V, III, IV e II.

02  [102313]  Ao  checar  se  a  situação  financeira  do  cliente  é  compatível  com  o  produto,
serviço ou operação, está sendo verificado:
 
a) se há adequação entre a recomendação de produtos ou serviços ao perfil do

cliente.
b) se há adequação do produto, serviço ou operação aos objetivos de investimento

do cliente.
c) o momento de vida financeira do cliente.
d) o nível de conhecimento financeiro do cliente.

03 [307233] Guilherme deseja aplicar por 6 meses (180 dias corridos) R$ 1.000.000,00 e
ter  a  maior  rentabilidade.  Sabendo  que  a  inflação  calculada  pelo  IBGE  esperada  é  de
4%a.a e taxa CDI seja de 8% ao ano, todas constantes durante todo o período, qual a
aplicação financeira mais benéfica a Guilherme?
 
a) Tesouro Prefixado (LTN) com vencimento em 6 meses, sendo negociado a R$

956,94.
b) LCA Pós Fixada a 90% CDI.
c) LC Pós Fixado a 110% CDI.
d) Tesouro IPCA (Principal) a 5%a.a + IPCA.

04 [102311] Dentre os pilares usados para determinar o perfil do investidor, um deles se
refere aos objetivos do investimentos. Um dos itens que esse pilar abrange é:
 
a) A necessidade futura de recursos declarada.
b) O valor e os ativos que compõem seu patrimônio.
c) Produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem familiaridade.
d) Período em que será mantido o investimento.
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05 [307214] Um investidor, 30 anos, solteiro, herdou R$ 2.000.000,00 recentemente. Ele
não trabalha e suas despesas pessoais  são R$ 30.000,00 por mês.  Ele não pretende
trabalhar e deseja viver com o rendimento real e ganho de capital gerados pela herança,
sem tocar  no  principal.  A  inflação é  de  3,50% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de
4,00% a.a. Qual a carteira de investimentos mais recomendada?

 
a) I
b) II
c) III
d) IV

06 [307223] Considere os seguintes fatores:
I – Horizonte de tempo.
II – Liquidez.
III – Regulamentação.
IV – Impostos.
V – Circunstâncias específicas.
VI – Expectativa para o mercado de capitais.
São consideradas restrições do investidor a serem explicitadas em um IPS (Política de
Investimentos):
 
a) I, II, III e IV, apenas.
b) I, II, III, IV e V, apenas.
c) III, IV, V e VI, apenas.
d) I, II, III, IV, V e VI.

07 [307245] Uma carteira é composta por várias estratégias. Dentre elas, está comprada
em 10% em câmbio e vendida em 20% em renda variável. Qual das situações abaixo
provavelmente geraria o impacto mais negativo para esta carteira?
 
a) Queda de 7% no Dólar.
b) Elevação de 5% no Ibovespa.
c) Elevação de 1 ponto percentual na SELIC.
d) Queda de 10% do Ibovespa.
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08 [307283] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

A fase de ciclo de vida deste investidor denomina-se:
 
a) acumulação.
b) conservação.
c) proteção.
d) distribuição.

09 [411001] Bernardo é casado com Maria, tem dois filhos e é o único provedor de renda
da família.  Por  causa da crise  brasileira,  Bernardo perdeu o  emprego e  procura um
planejador financeiro CFP® para avaliar a melhor estratégia com relação a um seguro de
vida. Quando ele contratou sua apólice com indenização de R$ 3 milhões, há 18 anos, seus
filhos tinham 5 e 8 anos de idade. Ele contou ao planejador CFP® que o intuito era custear
a  educação  dos  filhos.  Assim  sendo,  dentre  as  opções  listadas  a  abaixo,  qual  a  melhor
alternativa que o planejador CFP® deve escolher?
 
a) Já que diminui o risco, deve-se reduzir o valor da indenização e,

consequentemente, reduzir o valor do prêmio do seguro.
b) Já que diminui o risco, deve-se reduzir o valor da indenização e,

consequentemente, aumentar o valor do prêmio do seguro.
c) Já que aumentou o risco, deve-se aumentar o valor da indenização e,

consequentemente, reduzir o valor do prêmio do seguro.
d) Já que aumentou o risco, deve-se aumentar o valor da indenização e,

consequentemente, aumentar o valor do prêmio do seguro.

10 [412107] Após denúncia realizada via canal eletrônico da Planejar, dentro das normas
estabelecidas, foi encontrado em uma analise preliminar indícios que pudessem existir
descumprimento das normas do Código de Ética. Sendo assim, a Equipe Planejar enviou o
caso para o Conselho de Normas Éticas que:
 
a) na reunião ordinária seguinte, analisa e, caso identifique efetivos indícios de

descumprimento, na mesma reunião, indica os membros para o grupo de
trabalho e determina a instauração do procedimento disciplinar.

b) informou ao Denunciado para que o mesmo entre em contato com seu
advogado para prestar esclarecimentos diretamente ao Conselho de Normas
Éticas dentro do prazo de 10 dias úteis.

c) avaliou a denúncia e na mesma reunião já instaurou os procedimentos
disciplinares que o profissional CFP® denunciado seria submetido.

d) o Conselho de Normas Ética se reunirá com o presidente da Planejar dentro do
período de 30 dias para realizar instauração do processo. Caso denunciado seja
membro do conselho, deverá automaticamente ser afastado durante o
processo.
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07 [307245] Uma carteira é composta por várias estratégias. Dentre elas, está comprada
em 10% em câmbio e vendida em 20% em renda variável. Qual das situações abaixo
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suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

A fase de ciclo de vida deste investidor denomina-se:
 
a) acumulação.
b) conservação.
c) proteção.
d) distribuição.

09 [411001] Bernardo é casado com Maria, tem dois filhos e é o único provedor de renda
da família.  Por  causa da crise  brasileira,  Bernardo perdeu o  emprego e  procura um
planejador financeiro CFP® para avaliar a melhor estratégia com relação a um seguro de
vida. Quando ele contratou sua apólice com indenização de R$ 3 milhões, há 18 anos, seus
filhos tinham 5 e 8 anos de idade. Ele contou ao planejador CFP® que o intuito era custear
a  educação  dos  filhos.  Assim  sendo,  dentre  as  opções  listadas  a  abaixo,  qual  a  melhor
alternativa que o planejador CFP® deve escolher?
 
a) Já que diminui o risco, deve-se reduzir o valor da indenização e,

consequentemente, reduzir o valor do prêmio do seguro.
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10 [412107] Após denúncia realizada via canal eletrônico da Planejar, dentro das normas
estabelecidas, foi encontrado em uma analise preliminar indícios que pudessem existir
descumprimento das normas do Código de Ética. Sendo assim, a Equipe Planejar enviou o
caso para o Conselho de Normas Éticas que:
 
a) na reunião ordinária seguinte, analisa e, caso identifique efetivos indícios de

descumprimento, na mesma reunião, indica os membros para o grupo de
trabalho e determina a instauração do procedimento disciplinar.

b) informou ao Denunciado para que o mesmo entre em contato com seu
advogado para prestar esclarecimentos diretamente ao Conselho de Normas
Éticas dentro do prazo de 10 dias úteis.

c) avaliou a denúncia e na mesma reunião já instaurou os procedimentos
disciplinares que o profissional CFP® denunciado seria submetido.

d) o Conselho de Normas Ética se reunirá com o presidente da Planejar dentro do
período de 30 dias para realizar instauração do processo. Caso denunciado seja
membro do conselho, deverá automaticamente ser afastado durante o
processo.

85



90 Apostila
A Bíblia para o CFP®

11 [412112] As regras sobre suitability são aplicáveis às recomendações de produtos ou
serviços, direcionadas a clientes específicos, realizadas mediante:
I - Contato pessoal.
II - Conversa telefônica.
III - E-mail.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

12 [412115] Um profissional CFP trabalha em uma Instituição financeira como gerente de
relacionamento.  A  área  de  finanças  do  banco  fez  uma  apresentação  aos  gerentes  e
recomenda a venda de um COE. O profissional CFP assistiu toda apresentação, mas não se
sente confortável em oferecer essa operação aos clientes, por não ter entendido alguns
detalhes técnicos do produto.
Para não infringir o código de ética da Planejar, ele deve:
 
a) Se recusar a ofertar o produto aos clientes;
b) Ofertar a operação a todos cliente, pois confia no Banco.
c) Buscar mais conhecimento acerca da operação antes de iniciar as ofertas.
d) Procurar somente o clientes com perfil de risco compatível e iniciar a oferta da

operação com o que compreendeu da apresentação.

13  [412129]  O  princípio  ético  seguido  por  um  Planejador  CFP®  quando  ele  identifica,
informa  e  administra  possíveis  conflitos  de  interesses  envolvidos  no  processo  de
planejamento  financeiro  é:
 
a) Imparcialidade
b) Objetividade
c) Profissionalismo
d) Integridade

14  [412139]  Um  Profissional  CFP®  recomenda  a  um  cliente  o  investimento  em
determinado ativo, o que acabou implicando perdas para o cliente. Neste caso, pode- se
afirmar que o Profissional CFP®:
 
a) Não é culpado, pois a decisão é do cliente, não tendo o profissional CFP®

qualquer responsabilidade sobre a recomendação.
b) Não é culpado, pois qualquer investimento tem algum grau de risco.
c) Poderá ser considerado culpado, caso seja julgado e ficar comprovado que

houve imprudência, ma-fé ou dolo na recomendação.
d) É culpado pela recomendação, uma vez que o cliente seguiu a sugestão do

profissional e teve perdas por causa disso.
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15  [412140]  Sobre  as  Regras  do  Princípio  de  Confidencialidade,  o  profissional  CFP®
deverá  tratar  as  informações  do  cliente  como  confidenciais,  exceto:
I – Para recomendação de serviços a clientes potenciais.
II – Para atender a obrigações para com empregador.
III – Para defender-se contra acusações de conduta irregular.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

16  [412143]  Sobre  o  código  de  Ética  e  Responsabilidade  Profissional  da  Planejar,
considere  as  seguintes  afirmativas:
I – Adesão ao código de ética é obrigatória a todos os associados;
II  –  Aplica-se  a  todos  os  Profissionais  envolvidos  na  prática  de  planejamento  financeiro
pessoal  ou em qualquer outra atividade profissional  em que as Marcas sejam usadas no
desempenho de suas responsabilidades profissionais.
III – Não se aplica aos candidatos do CFP® que ainda não receberam a certificação, exceto
se o candidato seja associado.
IV – Os associados individuais não certificados têm direito a usar as marcas CFP®.
Está correto o que se afirma:
 
a) I e IV
b) II e III
c) I, II e III
d) Todas as alternativas

17 [413106] No escopo do Planejamento Sucessório, “priorizar os passos de ação para
auxiliar o cliente a implementar as recomendações de planejamento sucessório” é uma
função  de  Planejamento  Financeiro,  descrito  no  Perfil  de  Competências  do  Planejador
Financeiro,  denominada:
 
a) Coleta
b) Análise
c) Síntese
d) Prática

18 [413122] De acordo com o Perfil  de Competências do Planejador Financeiro,  o ato de
aprender  continuamente  para  assegurar  a  atualização  de  seu  conhecimento  está
relacionado à área de habilidade profissional conhecida por:
 
a) Responsabilidade Profissional.
b) Prática.
c) Comunicação.
d) Cognição.
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determinado ativo, o que acabou implicando perdas para o cliente. Neste caso, pode- se
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19  [413123]  Sobre  as  capacidades  do  Planejador  Financeiro  definidas  pelo  FPSB,
considere  as  seguintes  afirmativas  relacionada  à  Coleta:
I – A coleta vai além da simples reunião de informações, incluindo também cálculos de
taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente
II – O planejador deve coletar as informações quantitativas e qualitativas necessárias para
elaborar um plano financeiro.
III – O planejador deve avaliar as informações para formular estratégias.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) I, II e III.

20  [413125]  O  FPSB  identificou  diversas  habilidades  profissionais  requeridas  de  um
profissional  de  planejamento  financeiro.  Na  área  denominada  Prática,  o  profissional  de
planejamento  financeiro  precisa  ser  capaz  de:
I – Seguir o código profissional de ética e os padrões da prática.
II – Atuar no interesse do cliente ao prestar serviços profissionais.
III – Realizar pesquisas adequadas ao fazer análise e formular estratégias.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) II
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III

21 [101106] É competência do Conselho Monetário Nacional - CMN:
 
a) Aplicar penas administrativas em casos de ocultação de valores provenientes de

crimes contra o sistema financeiro nacional.
b) Efetuar a compra e venda de títulos públicos federais com o objetivo de regular

o meio circulante.
c) Disciplinar o crédito, em todas as suas modalidades, e as operações creditícias

em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer
garantias por parte das instituições financeiras.

d) Fiscalizar, em conjunto com a Receita Federal, as operações que envolvam
crimes de sonegação fiscal.

22 [101134] A SUSEP no Sistema Nacional de Seguros Privados tem como função:
 
a) Aprimorar os profissionais do mercado segurador brasileiro, treinar e qualificar

para certificação os Corretores de Seguros para o exercício da profissão.
b) Promover a distribuição de seguros, resseguros, retrocessão, previdência

complementar fechada e estabelecer comissionamento para os produtos do
mercado segurador.

c) Regulamentar a legislação de seguros e aplicar sanções às instituições do
mercado de seguros bem como aos segurados.

d) Autorizar o funcionamento, fiscalizar, intervir e liquidar as empresas do setor
quando necessário.
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23 [101203] Sobre os Bancos de Investimentos:
 
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.

24 [101223] Um banco múltiplo é formado pelas seguintes carteiras:
I – Investimento
II – Crédito, financiamento e investimento
Desta forma, este banco tem autorização para:
 
a) participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de

títulos e valores mobiliários, mas não pode administrar recursos de terceiros.
b) operar na concessão de crédito para financiamento de capital de giro, mas não

pode receber depósito à vista.
c) operar em câmbio, mas não pode participar do processo de emissão, subscrição

para revenda e distribuição de títulos e valores mobiliários.
d) praticar operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta

própria ou de terceiros, mas não pode participar do processo de emissão de
títulos e valores mobiliários.

25 [103110] A TR (Taxa Referencial) é medida considerando-se:
 
a) A média das operações realizadas no interbancário.
b) A taxa média de todas as operações ativas e passivas dos 30 maiores bancos

comerciais do país.
c) A taxa média de todos os títulos públicos prefixados, de até 60 dias.
d) As taxas de juros negociadas no mercado secundário com Letras do Tesouro

Nacional (LTN).

26 [203104] São atividades econômicas que representam exemplos de política monetária:
I - Aumento da taxa de redesconto do governo;
II - O Congresso aprovar um corte nos impostos;
III - Diminuição do depósito compulsório dos bancos pelo Banco Central;
IV - Venda de títulos no mercado pelo Banco Central.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III.
b) I, III e IV.
c) I, II e III
d) II, III e IV.
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19  [413123]  Sobre  as  capacidades  do  Planejador  Financeiro  definidas  pelo  FPSB,
considere  as  seguintes  afirmativas  relacionada  à  Coleta:
I – A coleta vai além da simples reunião de informações, incluindo também cálculos de
taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente
II – O planejador deve coletar as informações quantitativas e qualitativas necessárias para
elaborar um plano financeiro.
III – O planejador deve avaliar as informações para formular estratégias.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) I, II e III.

20  [413125]  O  FPSB  identificou  diversas  habilidades  profissionais  requeridas  de  um
profissional  de  planejamento  financeiro.  Na  área  denominada  Prática,  o  profissional  de
planejamento  financeiro  precisa  ser  capaz  de:
I – Seguir o código profissional de ética e os padrões da prática.
II – Atuar no interesse do cliente ao prestar serviços profissionais.
III – Realizar pesquisas adequadas ao fazer análise e formular estratégias.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) II
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III

21 [101106] É competência do Conselho Monetário Nacional - CMN:
 
a) Aplicar penas administrativas em casos de ocultação de valores provenientes de

crimes contra o sistema financeiro nacional.
b) Efetuar a compra e venda de títulos públicos federais com o objetivo de regular

o meio circulante.
c) Disciplinar o crédito, em todas as suas modalidades, e as operações creditícias

em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer
garantias por parte das instituições financeiras.

d) Fiscalizar, em conjunto com a Receita Federal, as operações que envolvam
crimes de sonegação fiscal.

22 [101134] A SUSEP no Sistema Nacional de Seguros Privados tem como função:
 
a) Aprimorar os profissionais do mercado segurador brasileiro, treinar e qualificar

para certificação os Corretores de Seguros para o exercício da profissão.
b) Promover a distribuição de seguros, resseguros, retrocessão, previdência

complementar fechada e estabelecer comissionamento para os produtos do
mercado segurador.

c) Regulamentar a legislação de seguros e aplicar sanções às instituições do
mercado de seguros bem como aos segurados.

d) Autorizar o funcionamento, fiscalizar, intervir e liquidar as empresas do setor
quando necessário.
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23 [101203] Sobre os Bancos de Investimentos:
 
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.

24 [101223] Um banco múltiplo é formado pelas seguintes carteiras:
I – Investimento
II – Crédito, financiamento e investimento
Desta forma, este banco tem autorização para:
 
a) participar do processo de emissão, subscrição para revenda e distribuição de

títulos e valores mobiliários, mas não pode administrar recursos de terceiros.
b) operar na concessão de crédito para financiamento de capital de giro, mas não

pode receber depósito à vista.
c) operar em câmbio, mas não pode participar do processo de emissão, subscrição

para revenda e distribuição de títulos e valores mobiliários.
d) praticar operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários por conta

própria ou de terceiros, mas não pode participar do processo de emissão de
títulos e valores mobiliários.

25 [103110] A TR (Taxa Referencial) é medida considerando-se:
 
a) A média das operações realizadas no interbancário.
b) A taxa média de todas as operações ativas e passivas dos 30 maiores bancos

comerciais do país.
c) A taxa média de todos os títulos públicos prefixados, de até 60 dias.
d) As taxas de juros negociadas no mercado secundário com Letras do Tesouro

Nacional (LTN).

26 [203104] São atividades econômicas que representam exemplos de política monetária:
I - Aumento da taxa de redesconto do governo;
II - O Congresso aprovar um corte nos impostos;
III - Diminuição do depósito compulsório dos bancos pelo Banco Central;
IV - Venda de títulos no mercado pelo Banco Central.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III.
b) I, III e IV.
c) I, II e III
d) II, III e IV.
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27 [203109] Em um cenário no qual o IPCA está acima da meta estipulada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), espera-se que o Comitê de Política Monetária – COPOM:
 
a) Reduza a taxa de juros na sua próxima reunião.
b) Mantenha a taxa de juros no mesmo patamar.
c) Aumente a taxa de juros na sua próxima reunião.
d) Diminuir o depósito compulsório.

28 [203128] Em um cenário com desvalorização do real frente ao dólar, a consequência
mais provável será:
 
a) redução do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
b) redução do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.
c) aumento do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
d) aumento do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.

29 [414203] Considere as seguintes afirmativas:
I – TLP é a taxa que frequentemente é utilizada nas operações do BNDES.
II – IPCA é um índice de inflação bastante influenciado pelos preços do varejo.
III – TR é a taxa utilizada apenas na remuneração das cadernetas de poupança.
IV – IGP-M é um índice de inflação bastante influenciado pelos preços do atacado.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II e III
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV

30 [302106] No mercado brasileiro, o Dólar Spot está sendo negociado a R$ 4,8858/US$.
Desta forma, para um contrato que faltam 150 dias corridos (105 dias úteis), qual será o
valor do Dólar Forward, sabendo que a taxa Selic desse período está em 4,00% e o cupom
cambial em 6,50% ao ano?
 
a) R$ 4,8353
b) R$ 4,8377
c) R$ 4,9472
d) R$ 4,9663

31 [302230] Rafael calcula que seu custo de oportunidade seja de 8%a.a. Analisando as
alternativas abaixo, qual é a melhor opção para Rafael?
 
a) Receber R$ 70.000,00 hoje.
b) Receber R$ 8.000,00 no início de cada ano durante 10 anos.
c) Receber R$ 6.000,00 no início de cada ano durante 15 anos.
d) Receber R$ 5.500,00 no final de cada ano durante 30 anos.
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32 [302224]  Tatiana  Mendonça  acumulou  R$  1.245.000,00  na  poupança  e  decide  se
aposentar ir morar em um resort, pois necessita resgatar apenas R$ 8.500,00 por mês
para viver. Sabendo que a aplicação financeira rende 0,6% ao mês, durante quantos anos
aproximadamente ela poderá viver com este valor? Desconsidere inflação no período.
 
a) 25 anos
b) 30 anos
c) 35 anos
d) 40 anos

33 [302253] Uma pessoa deseja financiar R$ 350 mil referentes à aquisição de um imóvel,
à taxa de 1% ao mês, pelo prazo de 180 meses, com o primeiro pagamento ocorrendo um
mês após a contração do empréstimo. Considere que, imediatamente após o pagamento
da 120ª prestação, seja feita uma amortização de R$ 30 mil. A nova prestação, caso o
cliente tenha optado pela Tabela Price e mantiver o prazo estipulado em contrato, será
aproximadamente de:
 
a) R$ 3.274
b) R$ 3.533
c) R$ 3.830
d) R$ 3.904

34 [302259] Rafael deseja pagar um tributo no valor de R$ 2.135,00. Sabendo que o
governo autoriza que este valor  seja pago em 3 parcelas iguais  sem juros,  sendo a
primeira no ato. No entanto, o governo também lhe da opção de pagamento a vista com
3% de desconto de desconto. Desta forma, podemos afirmar que a taxa de juros implícita
aplicada nessa operação é de:
 
a) Zero, pois são três iguais sem juros.
b) 1,54% ao mês.
c) 3,13% ao mês.
d) 3,13% no período total.

35 [302264] Seja uma LTN com taxa spot de 12,7% para 140 dia úteis e uma segunda LTN
com rentabilidade de 13,70% de 140 dia úteis até 400 dias úteis, qual a taxa spot para
uma LTN de 252 dia úteis?
 
a) 18,53%
b) 19,11%
c) 19,89%
d) 26,40%
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27 [203109] Em um cenário no qual o IPCA está acima da meta estipulada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), espera-se que o Comitê de Política Monetária – COPOM:
 
a) Reduza a taxa de juros na sua próxima reunião.
b) Mantenha a taxa de juros no mesmo patamar.
c) Aumente a taxa de juros na sua próxima reunião.
d) Diminuir o depósito compulsório.

28 [203128] Em um cenário com desvalorização do real frente ao dólar, a consequência
mais provável será:
 
a) redução do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
b) redução do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.
c) aumento do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
d) aumento do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.

29 [414203] Considere as seguintes afirmativas:
I – TLP é a taxa que frequentemente é utilizada nas operações do BNDES.
II – IPCA é um índice de inflação bastante influenciado pelos preços do varejo.
III – TR é a taxa utilizada apenas na remuneração das cadernetas de poupança.
IV – IGP-M é um índice de inflação bastante influenciado pelos preços do atacado.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II e III
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV

30 [302106] No mercado brasileiro, o Dólar Spot está sendo negociado a R$ 4,8858/US$.
Desta forma, para um contrato que faltam 150 dias corridos (105 dias úteis), qual será o
valor do Dólar Forward, sabendo que a taxa Selic desse período está em 4,00% e o cupom
cambial em 6,50% ao ano?
 
a) R$ 4,8353
b) R$ 4,8377
c) R$ 4,9472
d) R$ 4,9663

31 [302230] Rafael calcula que seu custo de oportunidade seja de 8%a.a. Analisando as
alternativas abaixo, qual é a melhor opção para Rafael?
 
a) Receber R$ 70.000,00 hoje.
b) Receber R$ 8.000,00 no início de cada ano durante 10 anos.
c) Receber R$ 6.000,00 no início de cada ano durante 15 anos.
d) Receber R$ 5.500,00 no final de cada ano durante 30 anos.
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32 [302224]  Tatiana  Mendonça  acumulou  R$  1.245.000,00  na  poupança  e  decide  se
aposentar ir morar em um resort, pois necessita resgatar apenas R$ 8.500,00 por mês
para viver. Sabendo que a aplicação financeira rende 0,6% ao mês, durante quantos anos
aproximadamente ela poderá viver com este valor? Desconsidere inflação no período.
 
a) 25 anos
b) 30 anos
c) 35 anos
d) 40 anos

33 [302253] Uma pessoa deseja financiar R$ 350 mil referentes à aquisição de um imóvel,
à taxa de 1% ao mês, pelo prazo de 180 meses, com o primeiro pagamento ocorrendo um
mês após a contração do empréstimo. Considere que, imediatamente após o pagamento
da 120ª prestação, seja feita uma amortização de R$ 30 mil. A nova prestação, caso o
cliente tenha optado pela Tabela Price e mantiver o prazo estipulado em contrato, será
aproximadamente de:
 
a) R$ 3.274
b) R$ 3.533
c) R$ 3.830
d) R$ 3.904

34 [302259] Rafael deseja pagar um tributo no valor de R$ 2.135,00. Sabendo que o
governo autoriza que este valor  seja pago em 3 parcelas iguais  sem juros,  sendo a
primeira no ato. No entanto, o governo também lhe da opção de pagamento a vista com
3% de desconto de desconto. Desta forma, podemos afirmar que a taxa de juros implícita
aplicada nessa operação é de:
 
a) Zero, pois são três iguais sem juros.
b) 1,54% ao mês.
c) 3,13% ao mês.
d) 3,13% no período total.

35 [302264] Seja uma LTN com taxa spot de 12,7% para 140 dia úteis e uma segunda LTN
com rentabilidade de 13,70% de 140 dia úteis até 400 dias úteis, qual a taxa spot para
uma LTN de 252 dia úteis?
 
a) 18,53%
b) 19,11%
c) 19,89%
d) 26,40%
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36 [302318] A taxa de retorno do investimento abaixo é de:

 
a) 15,00%
b) 22,18%
c) 35,70%
d) 39,23%

37 [302316] Após muitos meses pesquisando o setor de franquias, Carlos decide fazer um
investimento. Ele prevê um investimento inicial de R$ 100.000,00 e ganhos mensais de R$
32.000,00.  As  despesas  mensais  são  R$  30.000,00.  No  final  do  4º  ano,  Carlos  poderá
vender  seu  negócio  por  aproximadamente  R$  30.000,00.  A  taxa  de  atratividade  do
negócio é de 7% a.a. e a taxa de risco é 5% a.a. Em relação ao projeto, Carlos:
 
a) Deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente R$ 6.756.
b) Deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente R$ 128.164.
c) Não deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente - R$ 71.373.
d) Deve aceitá-lo, pois seu VPL será de aproximadamente R$ 137.054.

38 [302304] Um investidor pretende investir seus recursos de forma a garantir resgates
para os próximos 4 anos. Ao final de cada ano, ele resgatará os valores descritos:
• Ano1 = R$ 10.000;
• Ano2 = R$ 20.000;
• Ano3 = R$ 35.000;
• Ano4 = R$ 50.000.
Ele estima que obterá uma remuneração de 8,50% a.a. nesse caso, o valor investido será
aproximadamente de:
 
a) R$ 89.686,19
b) R$ 95.343,22
c) R$ 107.981,22
d) R$ 198.335,24

39 [302333] Roberta viajou para o exterior e fez algumas compras no seu cartão de
crédito. Passados 30 dias, a fatura do cartão de crédito estava com duas opções:
• Pagamento a vista de R$ 39.800,00; ou
• Pagamento parcelado em 1 + 23x de R$ 3.242,00.
Em caso de parcelamento, o juros cobrado pela operadora de cartão de crédito é de:
 
a) 5,50% a.m.
b) 6,24% a.m.
c) 7,00% a.m.
d) 8,11% a.m.
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40 [302335] Rafael  investiu R$ 25.000,00 em uma empresa de educação para poder
receber os seguintes fluxos:
• Ano 1: R$ 10.000,00
• Ano 2: R$ 11.000,00
• Ano 3: R$ 12.000,00
• Ano 4: R$ 16.000,00
Caso Rafael reinvista os fluxos à taxa de 9% ao ano, a Taxa Interna de Retorno anual do
projeto para o investidor será aproximadamente de:
 
a) 9,00%
b) 11,73%
c) 15,78%
d) 21,84%

41 [302342] Uma empresa possui R$ 300.000,00 de capital de terceiros e R$ 100.000,00
de capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 15% ao ano e o custo
líquido de capital  de terceiros,  10% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na
alíquota de Imposto de Renda de 40%, seu Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao
ano será de:
 
a) 5,50%.
b) 8,25%.
c) 10,00%.
d) 11,25%.

42 [414503] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 150.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
- Ano 1: R$ 60.000,00;
- Ano 2: R$ 50.000,00;
- Ano 3: R$ 40.000,00;
- Ano 4: R$ 30.000,00.
Considerando  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  de  7%  ao  ano,  podemos  afirmar  que  o
período  de  Payback  Descontado  do  projeto  é  de:
 
a) 3,00 anos.
b) 3,59 anos.
c) 3,77 anos.
d) 4,00 anos.

43 [302302] Um cliente toma um empréstimo no valor de R$ 150.000,00 a ser pago em
quatro Notas Promissórias nos prazos de 30, 60, 90 e 120 dias, sendo a primeira no valor
de R$ 40.000,00 a segunda R$ 30.000,00, terceira R$ 60.000,00 e a quarta R$ 50.000,00.
Qual é a taxa de juros desta operação?
 
a) 7,20% a.m
b) 7,20% a.p
c) 5,79% a.m
d) 6,78% a.m
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36 [302318] A taxa de retorno do investimento abaixo é de:

 
a) 15,00%
b) 22,18%
c) 35,70%
d) 39,23%

37 [302316] Após muitos meses pesquisando o setor de franquias, Carlos decide fazer um
investimento. Ele prevê um investimento inicial de R$ 100.000,00 e ganhos mensais de R$
32.000,00.  As  despesas  mensais  são  R$  30.000,00.  No  final  do  4º  ano,  Carlos  poderá
vender  seu  negócio  por  aproximadamente  R$  30.000,00.  A  taxa  de  atratividade  do
negócio é de 7% a.a. e a taxa de risco é 5% a.a. Em relação ao projeto, Carlos:
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para os próximos 4 anos. Ao final de cada ano, ele resgatará os valores descritos:
• Ano1 = R$ 10.000;
• Ano2 = R$ 20.000;
• Ano3 = R$ 35.000;
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Ele estima que obterá uma remuneração de 8,50% a.a. nesse caso, o valor investido será
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a) R$ 89.686,19
b) R$ 95.343,22
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39 [302333] Roberta viajou para o exterior e fez algumas compras no seu cartão de
crédito. Passados 30 dias, a fatura do cartão de crédito estava com duas opções:
• Pagamento a vista de R$ 39.800,00; ou
• Pagamento parcelado em 1 + 23x de R$ 3.242,00.
Em caso de parcelamento, o juros cobrado pela operadora de cartão de crédito é de:
 
a) 5,50% a.m.
b) 6,24% a.m.
c) 7,00% a.m.
d) 8,11% a.m.
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40 [302335] Rafael  investiu R$ 25.000,00 em uma empresa de educação para poder
receber os seguintes fluxos:
• Ano 1: R$ 10.000,00
• Ano 2: R$ 11.000,00
• Ano 3: R$ 12.000,00
• Ano 4: R$ 16.000,00
Caso Rafael reinvista os fluxos à taxa de 9% ao ano, a Taxa Interna de Retorno anual do
projeto para o investidor será aproximadamente de:
 
a) 9,00%
b) 11,73%
c) 15,78%
d) 21,84%

41 [302342] Uma empresa possui R$ 300.000,00 de capital de terceiros e R$ 100.000,00
de capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 15% ao ano e o custo
líquido de capital  de terceiros,  10% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na
alíquota de Imposto de Renda de 40%, seu Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao
ano será de:
 
a) 5,50%.
b) 8,25%.
c) 10,00%.
d) 11,25%.

42 [414503] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 150.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
- Ano 1: R$ 60.000,00;
- Ano 2: R$ 50.000,00;
- Ano 3: R$ 40.000,00;
- Ano 4: R$ 30.000,00.
Considerando  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  de  7%  ao  ano,  podemos  afirmar  que  o
período  de  Payback  Descontado  do  projeto  é  de:
 
a) 3,00 anos.
b) 3,59 anos.
c) 3,77 anos.
d) 4,00 anos.

43 [302302] Um cliente toma um empréstimo no valor de R$ 150.000,00 a ser pago em
quatro Notas Promissórias nos prazos de 30, 60, 90 e 120 dias, sendo a primeira no valor
de R$ 40.000,00 a segunda R$ 30.000,00, terceira R$ 60.000,00 e a quarta R$ 50.000,00.
Qual é a taxa de juros desta operação?
 
a) 7,20% a.m
b) 7,20% a.p
c) 5,79% a.m
d) 6,78% a.m
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44 [102104] Segundo o Princípio do Conheça o Seu Cliente da Lei de Lavagem do Dinheiro,
a instituição financeira deve manter em seus registros as movimentações do cliente por
no mínimo:
 
a) 05 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou

do término da operação.
b) 10 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou

do término da operação.
c) 2 anos a contar da data da abertura da conta ou do início das operações do

cliente.
d) 2 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou

do término da operação.

45 [102120] São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro:
I  –  Uma ONG recebe quatro créditos de uma casa noturna,  sendo o primeiro de R$
1.000,00, o segundo de R$ 2.000,00, o terceiro de R$ 4.000,00 e o quarto de R$ 2.000,00.
No dia seguinte, esta ONG transfere estes R$ 9.000,00 para uma outra conta que possui.
II – Um pai movimenta a conta de seu filho e efetua um depósito em espécie no valor de
R$ 9.000,00. Ele movimenta esta conta, pois possui o “pátrio poder” e através dessa
conta, ele paga aluguel, luz, água e a escola do seu filho.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, apenas
b) II, apenas
c) I e II
d) Nenhuma das duas.

46 [415117] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) 3 meses
b) 4 meses
c) 6 meses
d) 12 meses
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47 [415118] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) 12,5%
b) 13,7%
c) 14,3%
d) 15,9%

48  [415107]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O índice de cobertura das despesas mensais da família é de:
 
a) 3 meses
b) 8 meses
c) 10 meses
d) 44 meses
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44 [102104] Segundo o Princípio do Conheça o Seu Cliente da Lei de Lavagem do Dinheiro,
a instituição financeira deve manter em seus registros as movimentações do cliente por
no mínimo:
 
a) 05 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou

do término da operação.
b) 10 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou

do término da operação.
c) 2 anos a contar da data da abertura da conta ou do início das operações do

cliente.
d) 2 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou

do término da operação.

45 [102120] São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro:
I  –  Uma ONG recebe quatro créditos de uma casa noturna,  sendo o primeiro de R$
1.000,00, o segundo de R$ 2.000,00, o terceiro de R$ 4.000,00 e o quarto de R$ 2.000,00.
No dia seguinte, esta ONG transfere estes R$ 9.000,00 para uma outra conta que possui.
II – Um pai movimenta a conta de seu filho e efetua um depósito em espécie no valor de
R$ 9.000,00. Ele movimenta esta conta, pois possui o “pátrio poder” e através dessa
conta, ele paga aluguel, luz, água e a escola do seu filho.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, apenas
b) II, apenas
c) I e II
d) Nenhuma das duas.

46 [415117] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) 3 meses
b) 4 meses
c) 6 meses
d) 12 meses
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47 [415118] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) 12,5%
b) 13,7%
c) 14,3%
d) 15,9%

48  [415107]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O índice de cobertura das despesas mensais da família é de:
 
a) 3 meses
b) 8 meses
c) 10 meses
d) 44 meses
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49  [415108]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O índice de Poupança desta família é de:
 
a) 30%
b) 33%
c) 40%
d) 50%

50  [415109]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O total de bens de não uso da família é de:
 
a) R$ 900.000,00
b) R$ 1.156.000,00
c) R$ 1.350.000,00
d) R$ 2.650.000,00
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51 [415304] Em relação aos financiamentos pelo BNDES, eles são destinados a:
I  –  Implantação,  expansão,  modernização,  ampliação  e  recuperação  da  capacidade
produtiva de empresas.
II – Produção e aquisição de máquinas e equipamentos importados.
III – Capital de giro.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) III
c) I e III
d) II e III

52 [415317] Em um financiamento habitacional, caso um dos cônjuges venha a falecer, o
seguro que irá quitar o financiamento será o:
 
a) Seguro Residencial
b) Seguro Prestamista
c) Seguro de Vida
d) Seguro Cédula Rural

53 [415313] Guilherme foi ao banco e pegou um empréstimo no valor de R$ 30 mil, com
taxa de juros anunciada de 1,5% ao mês, para pagamento em uma parcela única,12 meses
após a contratação. Além da taxa, houverem alguns custos incidentes sobre a operação,
como IOF de R$ 333,00 e taxa de confecção de cadastro para início de relacionamento no
valor  de  R$  347,00  (custos  que  serão  financiados  pela  instituição  financeira).  O  Custo
Efetivo  Total  (CET)  da  operação  é:
 
a) 1,50% a.m.
b) 1,69% a.m.
c) 1,99% a.m.
d) 3,29% a.m.

54  [415301]  Sobre  o  CDC  (Crédito  Direto  ao  Consumidor),  considere  as  seguintes
afirmativas:
I – Pode ser contratado tanto com taxa prefixada, quanto com taxa pós-fixada.
II – Prevê a possibilidade de quitação antecipada da dívida.
III  –  No  caso  de  operações  de  Crédito  Direto  ao  Consumidor  para  financiamento  de
automóveis, o bem fica alienado fiduciariamente ao credor, como garantia da operação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
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49  [415108]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O índice de Poupança desta família é de:
 
a) 30%
b) 33%
c) 40%
d) 50%

50  [415109]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O total de bens de não uso da família é de:
 
a) R$ 900.000,00
b) R$ 1.156.000,00
c) R$ 1.350.000,00
d) R$ 2.650.000,00
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51 [415304] Em relação aos financiamentos pelo BNDES, eles são destinados a:
I  –  Implantação,  expansão,  modernização,  ampliação  e  recuperação  da  capacidade
produtiva de empresas.
II – Produção e aquisição de máquinas e equipamentos importados.
III – Capital de giro.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) III
c) I e III
d) II e III

52 [415317] Em um financiamento habitacional, caso um dos cônjuges venha a falecer, o
seguro que irá quitar o financiamento será o:
 
a) Seguro Residencial
b) Seguro Prestamista
c) Seguro de Vida
d) Seguro Cédula Rural

53 [415313] Guilherme foi ao banco e pegou um empréstimo no valor de R$ 30 mil, com
taxa de juros anunciada de 1,5% ao mês, para pagamento em uma parcela única,12 meses
após a contratação. Além da taxa, houverem alguns custos incidentes sobre a operação,
como IOF de R$ 333,00 e taxa de confecção de cadastro para início de relacionamento no
valor  de  R$  347,00  (custos  que  serão  financiados  pela  instituição  financeira).  O  Custo
Efetivo  Total  (CET)  da  operação  é:
 
a) 1,50% a.m.
b) 1,69% a.m.
c) 1,99% a.m.
d) 3,29% a.m.

54  [415301]  Sobre  o  CDC  (Crédito  Direto  ao  Consumidor),  considere  as  seguintes
afirmativas:
I – Pode ser contratado tanto com taxa prefixada, quanto com taxa pós-fixada.
II – Prevê a possibilidade de quitação antecipada da dívida.
III  –  No  caso  de  operações  de  Crédito  Direto  ao  Consumidor  para  financiamento  de
automóveis, o bem fica alienado fiduciariamente ao credor, como garantia da operação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
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(3) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202602] Uma empresa do setor de tecnologia está lançando ações no mercado ao
valor de R$ 10,00. O seu principal concorrente, com mesmo modelo de negócio e tamanho
similar, lançou ações 1 ano atrás no valor de R$ 10,00 e hoje está sendo negociado a R$
20,00. Utilizando o princípio da ancoragem, qual o valor que o investidor espera que essa
ação esteja em 1 ano?
 
a) R$ 10,00
b) R$ 20,00
c) R$ 30,00
d) R$ 40,00

02 [202631]  Uma empresa  realizou,  recentemente,  um IPO (Oferta  Pública  Inicial)  e
passou a listas as suas ações na Bolsa de Valores. O preço do IPO foi de R$ 10,00 por
ações. Um ano antes, o principal concorrente dessa empresa também realizou um IPO ao
preço de R$ 10,00. Atualmente as ações da empresa concorrente estão sendo negociadas
a R$ 50,00 na bolsa de valores. Nesse caso, os investidores influenciados pela Heurística
da Ancoragem:
 
a) Acreditam que o mercado seja eficiente, e desta forma, que essa ação esteja no

valor de R$ 50,00 em um ano.
b) Utilizem o resultado do concorrente como parâmetro, acreditando que as ações

estejam no valor de R$ 50,00 em um ano.
c) Desprezem qualquer informação passada para estimar o preço da ação da

empresa que abriu capital, acreditando que o mercado seja eficiente.
d) Desprezem completamente a informação do IPO da empresa concorrente para

estimar o preço da ação da empresa que abriu o capital.

03 [307111] Em relação ao viés comportamental excesso de confiança, um investidor:
I – Movimenta demasiadamente a sua carteira de investimentos.
II – Realiza a própria gestão dos seus ativos.
III – Contrata um profissional para fazer gestão dos ativos.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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04 [428002] Jonas esta analisando algumas ações para comprar. Ao conversar com dois
amigos, os mesmos falam que vão comprar um determinado ativo específico. Desta forma,
Jonas entra em seu homebroker e verifica que esta ação está subindo 8% naquele dia. Ele
analisa  os  dados  da  empresa  e  não verifica  nenhuma informação relevante  no  mercado,
mas  percebe  no  balanço  da  companhia  que  ela  está  com  sérias  dificuldades  financeiras
por possuir altas dívidas. Mesmo com tais informações, Jonas decide comprar, visto estar
“todo mundo comprando”. Desta forma, as finanças comportamentais define esse tipo de
comportamento como:
 
a) Movimento de Manada
b) Saliência.
c) Status Quo.
d) Desconto Hiperbólico.

05 [204120] Um cliente possui os seguintes ativos:
I – LCI (Letra de Crédito Imobiliário)
II – LCA (Letra de Crédito do Agronegócio)
III – CRA (Certificado de Recebimento do Agronegócio)
IV – Operação Compromissada lastreada em Debêntures, emitida em 2014.
Em relação a proteção do FGC, os ativos que possuem esta garantia são:
 
a) I e II
b) II e III
c) I, II e IV
d) I, III e IV

06 [303122] João, um investidor não-residente, possui uma conta conjunta no banco XYZ
com  sua  esposa,  também  investidora  não-residente.  Nesta  conta,  João  possui  R$
900.000,00 em conta corrente, além de um CDB no valor de R$ 500.000,00. Além disso,
João possui R$ 400.000,00 em aplicações em Operações Compromissadas lastreadas em
Debêntures Incentivadas no banco ABCD. Caso o Banco XYZ e o banco ABCD entrem em
falência,  o  valor  que o João estaria  coberto pelo FGC (Fundo Garantidor  de Crédito,
respectivamente, seria de:
 
a) R$ 125.000,00 e R$ 250.000,00
b) R$ 125.000,00 e zero
c) R$ 250.000,00 e zero
d) R$ 250.000,00 e R$ 250.000,00

07 [303125] Uma LTN está sendo negociada no mercado atualmente por R$ 943,29, com
vencimento em 122 dias úteis (177 corridos). Desta forma, podemos afirmar que o retorno
anualizado deste título é de:
 
a) 6,01% a.a.
b) 9,86% a.a.
c) 9,93% a.a.
d) 12,82% a.a.
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(3) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202602] Uma empresa do setor de tecnologia está lançando ações no mercado ao
valor de R$ 10,00. O seu principal concorrente, com mesmo modelo de negócio e tamanho
similar, lançou ações 1 ano atrás no valor de R$ 10,00 e hoje está sendo negociado a R$
20,00. Utilizando o princípio da ancoragem, qual o valor que o investidor espera que essa
ação esteja em 1 ano?
 
a) R$ 10,00
b) R$ 20,00
c) R$ 30,00
d) R$ 40,00

02 [202631]  Uma empresa  realizou,  recentemente,  um IPO (Oferta  Pública  Inicial)  e
passou a listas as suas ações na Bolsa de Valores. O preço do IPO foi de R$ 10,00 por
ações. Um ano antes, o principal concorrente dessa empresa também realizou um IPO ao
preço de R$ 10,00. Atualmente as ações da empresa concorrente estão sendo negociadas
a R$ 50,00 na bolsa de valores. Nesse caso, os investidores influenciados pela Heurística
da Ancoragem:
 
a) Acreditam que o mercado seja eficiente, e desta forma, que essa ação esteja no

valor de R$ 50,00 em um ano.
b) Utilizem o resultado do concorrente como parâmetro, acreditando que as ações

estejam no valor de R$ 50,00 em um ano.
c) Desprezem qualquer informação passada para estimar o preço da ação da

empresa que abriu capital, acreditando que o mercado seja eficiente.
d) Desprezem completamente a informação do IPO da empresa concorrente para

estimar o preço da ação da empresa que abriu o capital.

03 [307111] Em relação ao viés comportamental excesso de confiança, um investidor:
I – Movimenta demasiadamente a sua carteira de investimentos.
II – Realiza a própria gestão dos seus ativos.
III – Contrata um profissional para fazer gestão dos ativos.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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04 [428002] Jonas esta analisando algumas ações para comprar. Ao conversar com dois
amigos, os mesmos falam que vão comprar um determinado ativo específico. Desta forma,
Jonas entra em seu homebroker e verifica que esta ação está subindo 8% naquele dia. Ele
analisa  os  dados  da  empresa  e  não verifica  nenhuma informação relevante  no  mercado,
mas  percebe  no  balanço  da  companhia  que  ela  está  com  sérias  dificuldades  financeiras
por possuir altas dívidas. Mesmo com tais informações, Jonas decide comprar, visto estar
“todo mundo comprando”. Desta forma, as finanças comportamentais define esse tipo de
comportamento como:
 
a) Movimento de Manada
b) Saliência.
c) Status Quo.
d) Desconto Hiperbólico.

05 [204120] Um cliente possui os seguintes ativos:
I – LCI (Letra de Crédito Imobiliário)
II – LCA (Letra de Crédito do Agronegócio)
III – CRA (Certificado de Recebimento do Agronegócio)
IV – Operação Compromissada lastreada em Debêntures, emitida em 2014.
Em relação a proteção do FGC, os ativos que possuem esta garantia são:
 
a) I e II
b) II e III
c) I, II e IV
d) I, III e IV

06 [303122] João, um investidor não-residente, possui uma conta conjunta no banco XYZ
com  sua  esposa,  também  investidora  não-residente.  Nesta  conta,  João  possui  R$
900.000,00 em conta corrente, além de um CDB no valor de R$ 500.000,00. Além disso,
João possui R$ 400.000,00 em aplicações em Operações Compromissadas lastreadas em
Debêntures Incentivadas no banco ABCD. Caso o Banco XYZ e o banco ABCD entrem em
falência,  o  valor  que o João estaria  coberto pelo FGC (Fundo Garantidor  de Crédito,
respectivamente, seria de:
 
a) R$ 125.000,00 e R$ 250.000,00
b) R$ 125.000,00 e zero
c) R$ 250.000,00 e zero
d) R$ 250.000,00 e R$ 250.000,00

07 [303125] Uma LTN está sendo negociada no mercado atualmente por R$ 943,29, com
vencimento em 122 dias úteis (177 corridos). Desta forma, podemos afirmar que o retorno
anualizado deste título é de:
 
a) 6,01% a.a.
b) 9,86% a.a.
c) 9,93% a.a.
d) 12,82% a.a.
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08 [303204] Um cliente adquiriu 1.500 ações da empresa ABC por R$ 60,00 no início do
ano.  No  final  do  ano,  ele  vendeu  as  ações  por  R$  100.000,00.  Um  pouco  antes  disso,  a
companhia pagou um dividendo de R$ 1,00 por ação. Desconsiderando o imposto de renda
e considerando que houve um split de 1 para 2 no meio do ano, qual foi o retorno desse
investimento?
 
a) 11,90%
b) 12,80%
c) 13,00%
d) 14,40%

09 [204239] Para sinalizar os limitadores de tendências de alta e baixa, respectivamente
dos preços das ações de mercado a vista, um analista gráfico utiliza os indicadores
 
a) resistência e força relativa.
b) suporte e força relativa.
c) suporte e resistência.
d) resistência e suporte.

10 [422006] Uma empresa vai pagar um dividendo de R$ 1,50. Sabendo que a taxa de
crescimento desses dividendos será de 8% ao ano e o retorno mínimo esperado pelo
acionista é 14%, qual será o valor ideal da ação?
 
a) R$ 10,71
b) R$ 18,75
c) R$ 25,00
d) R$ 30,50

11 [422008] Um investidor acredita que uma ação possa pagar R$ 0,90 de dividendos a
partir do próximo ano com crescimento anual constante de 11%. Considerando a taxa livre
de risco em 5,75% ao ano e o retorno do mercado 12%, qual o valor justo dessa ação que
possui um prêmio de risco de 8%?
 
a) R$ 13,33
b) R$ 15,65
c) R$ 32,73
d) R$ 36,33

12 [205310] Sobre o Fundo de Investimento Imobiliário – FII:
I  –  É  constituído  na  forma  de  condomínio  fechado  e  pode  ter  prazo  de  duração
indeterminado.
II – Pode ser objeto de oferta para investidores de varejo ou qualificados.
III – Pode adquirir a participação em empreendimentos imobiliários, por meio de letra
hipotecária – LH, Letra de crédito imobiliário – LCI e certificados de recebíveis imobiliários
– CRI.
Está(ão) correta(s):
 
a) I
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

100
Apostila

A Bíblia para o CFP®

13 [105165] Quatro investidores pessoas físicas (A, B, C e D), realizaram aplicações e
resgates no mesmo Fundo de Investimentos em Ações, conforme tabela abaixo:

 
a) A foi maior do que B e C.
b) C foi menor do que B e D.
c) B foi igual a D.
d) C foi igual a B e D.

14 [304301] Daniel aplicou em um fundo de ações que investe 100% em ativos vinculados
ao S&P500, sem hedge cambial. Sabendo que o S&P500 se valorizou e que a moeda Real
também se valorizou perante ao dólar, podemos afirmar que o fundo terá variação:
 
a) Nula, se a variação da moeda for igual a variação do S&P500.
b) Positiva, se a variação da moeda for maior que a variação do S&P500.
c) Negativa, se a variação da moeda for menor que a variação do S&P500.
d) O fundo sempre terá variação negativa, pois ele não faz hedge cambial.

15 [426105] Um cliente deseja construir imóveis com intuito de locação a um terceiro.
Desta forma, quais os principais riscos que ele deveria analisar para o seu investimento?
 
a) Risco de Mercado, Risco de Liquidez e Vacância.
b) Risco de Mercado, Risco de Liquidez e Inflação.
c) Risco de Mercado, Lei do Inquilinato e Vacância.
d) Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Vacância e Lei do inquilinato.
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16 [204358] Um investidor realizou as operações abaixo com derivativos. Desta forma, ele
está acreditando, respectivamente, em um:

 
a) Cenário de baixa em ambos os casos.
b) Cenário de alta em ambos os casos.
c) Cenário de baixa e cenário de alta.
d) Cenário de alta e cenário de baixa.

17 [204365] Em relação as premissas do modelo Black-Scholes, podemos afirmar que:
I – O modelo considera que as opções podem ser exercidas a qualquer momento.
II – Leva em consideração que não há oportunidades de arbitragem sem risco.
III – Considera em seus cálculos que a volatilidade (medida pelo desvio padrão) e a taxa
livre de risco são constantes.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, apenas
b) II, apenas
c) II e III, apenas
d) I, II e III

18 [303501] Seu cliente o procura dizendo que pretende realizar aplicações no exterior.
Você indica os títulos do Tesouro Norte Americano. Seu cliente então decide por investir
em dois tipos de títulos. O primeiro será do tipo que não paga cupom e o segundo será em
um tipo que protege da inflação. Em quais títulos, respectivamente, seu cliente investirá?
 
a) T-BILLS e TIPS
b) T-BILLS e T-BONDS
c) T-NOTES e T-BONDS
d) T-NOTES e TIPS

19  [303522]  Dentre  as  alternativas  abaixo,  os  títulos  negociados  no  mercado  norte
americano e que implicam em risco de reinvestimentos são:
 
a) Treasury Bill
b) Commercial Papers
c) TIPS
d) Certificate of Deposits
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20 [425102] Uma empresa emitiu uma Eurobond no exterior com prazo de 10 anos. Desta
forma, seria um benefício para o investidor que este título tivesse:
 
a) Uma cláusula de CALL.
b) Uma cláusula de PUT.
c) Uma cláusula de CALL e uma cláusula de PUT.
d) Nenhuma das opções embutidas traria benefícios para o investidor, pois trata-se

de um título pós-fixado.

21 [306306] Um ativo possui as seguintes características:
· Taxa Livre de Risco = 9%
· Retorno Esperado do Mercado = 15%
· Beta = 0
Segundo Modelo CAPM, o retorno exigido para comprar este ativo é:
 
a) 0%
b) 9%
c) 15%
d) 24%

22 [306408] Considere que no último ano o Ibovespa teve retorno de 30%, desvio padrão
de 23%, beta de 2,0 e a TLR foi de 5%. Avalie os fundos abaixo e indique quais foram
melhores que o Ibovespa segundo índice de Sharpe:

 
a) A e B.
b) B e C.
c) C e D.
d) B e D.

23 [306359] É uma característica comum entre os modelos APT e CAPM:
 
a) O retorno dos ativos são normalizados.
b) Utilizam o beta como um fator de risco.
c) Necessitam da existência da carteira ótima de mercado.
d) Assumem múltiplos fatores nos ativos de risco.
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· Taxa Livre de Risco = 9%
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c) Necessitam da existência da carteira ótima de mercado.
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24 [207224] Um investidor possui o ativo A em sua carteira e está em dúvida entre
comprar os ativos B ou C.

 
a) B, pois tem correlação positiva.
b) C, pois tem correlação negativa.
c) B, pois tem o menor beta.
d) C, pois tem o menor desvio padrão.

25 [306409] Considerando a tabela a baixo:

 
a) I
b) II
c) III
d) IV

26  [427307]  Um  investidor  utiliza  para  sua  carteira  de  investimentos  a  estratégia
Constant Mix e possui as seguintes aplicações financeiras:
• R$ 850.0000,00 em LFT (Tesouro Selic);
• R$ 300.0000,00 em Fundos Multimercado (FIM);
• R$ 250.0000,00 em ETF (Ibovespa).
Após o período definido para rebalanceamento, o Tesouro Selic valorizou 25%, os Fundos
Multimercado valorizaram 30% e o ETF de Ibovespa desvalorizou 10%. Desta forma, para
este investidor seguir sua estratégia, a sua carteira deverá:
 
a) Reduzir LFT em 2,62%; Reduzir FIM em 1,82%; e Aumentar ETF em 4,44%.
b) Reduzir LFT em 4,14%; Reduzir FIM em 7,83%; e Aumentar ETF em 33,13%.
c) Aumentar LFT em 2,62%; Aumentar FIM em 1,82%; e Reduzir ETF em 4,44%.
d) Aumentar LFT em 4,14%; Aumentar FIM em 7,83%; e Reduzir ETF em 33,13%.
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(3) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria

01  [106218]  Um  profissional  liberal  que  contribui  para  o  Regime  Geral  da  Previdência
Social  possui  direito  aos  benefícios:
 
a) Auxílio Acidente; Auxílio Desemprego; e Aposentadoria pela Regra Geral.
b) Aposentadoria pela Regra Geral; Aposentadoria por Invalidez; e Auxílio Acidente.
c) Pensão por morte; Seguro de Vida; e Aposentadoria por Idade.
d) Auxílio Doença; Aposentadoria pela Regra Geral; e Aposentadoria por Invalidez.

02 [305109] Pedro trabalha em uma multinacional,  tem 35 anos e possui uma renda
líquida de R$ 15.000,00 mensais. Ele está pensando em começar a contribuir para uma
previdência privada para se aposentar aos 65 anos e receber uma renda até seus 80 anos.
Pedro lhe informa que está disposto a investir 30% da sua renda líquida em um plano de
previdência. Diante disto, quanto tempo o valor acumulado irá durar, caso ele retire R$
8.000,00 por mês quando iniciar sua aposentadoria? Considere uma taxa de rentabilidade
real líquida de 1,40% ao ano, tanto para a fase de acumulação, quanto para a fase de
recebimento do benefício.
 
a) 6 anos e 8 meses
b) 15 anos
c) 24 anos e 9 meses
d) 30 anos e 6 meses

03  [307230]  Cíntia  deseja  ter  uma  renda  perpétua  de  R$  84.540,00  através,
exclusivamente, da herança recebida da sua mãe no valor de R$ 3 milhões de reais.
Sabendo que os ativos sem risco estão com retorno esperado de 2% ao ano e os ativos
com risco embutem um prêmio por risco de 4% ao ano, qual a composição mais adequada
para que Cíntia possa atingir o seu objetivo?
 
a) 20% livre de risco e 80% com risco
b) 40% livre de risco e 60% com risco
c) 60% livre de risco e 40% com risco
d) 80% livre de risco e 20% com risco

04 [106335] Havendo um déficit atuarial na fase de pagamento do benefício de um VGBL,
quem deverá ser responsável por cobrir este déficit?
 
a) Participante.
b) Beneficiário.
c) Patrocinadora.
d) Seguradora
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05 [106346] Um cliente está com dúvidas sobre as diferenças sobre os planos Benefício
Definido (BD) e os planos de Contribuição Definida (CD). Diante dessas dúvidas, ele busca
ajuda de um profissional CFP® que lhe informa, corretamente, que:
 
a) Os Planos Benefício Definido (BD) são classificados deste forma pois possuem

como benefício o Excedente Financeiro definido desde o seu início e com isso, a
patrocinadora não possui responsabilidade em caso de déficit atuarial.

b) Os planos de Contribuição Definida (CD) possuem mais risco atuarial que os BD
e podem distribuir Excedente Financeiro.

c) Diferentemente dos planos BD, os planos de Contribuição Definida (CD)
possuem risco atuarial.

d) Diferentemente dos planos BD, os planos de Contribuição Definida (CD) não
possuem risco atuarial e podem ter sua tributação de compensável para
definitiva.

06 [106344] Em relação aos planos de previdência VGBL e PGBL podemos afirmar que:
I – As pessoas físicas são cotistas do FIE (Fundos de Investimentos).
II  –  Os  únicos  quotistas  dos  FIE  são,  direta  ou  indiretamente,  as  seguradoras  e  as
Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC)
III – São planos de previdência fiscalizados pela PREVIC.
IV – O gestor do FIE deve ser registrado na CVM e seguir as mesmas obrigações.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e III, apenas.
b) I e IV, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

07 [106308] Seu cliente possui um plano de previdência do tipo PGBL progressivo e quer
migrar para um plano VGBL com alíquota regressiva através de uma portabilidade. Nesse
caso:
 
a) A portabilidade pode ser realizada, porém terá cobrança de Imposto de Renda

no momento da realização da transferência.
b) A portabilidade pode ser realizada e não haverá cobrança de Imposto de Renda,

pois não se configura como um resgate.
c) A portabilidade apenas poderia ser realizada se o plano atual fosse com o

regime de tributação regressivo.
d) A portabilidade não pode ser realizada.

08 [106324]  Guilherme é  titular  de  um plano VGBL e  decide  converter  o  seu  saldo
acumulado em um benefício de renda mensal por prazo certo no valor de R$ 5.000,00 por
120 meses.  Após 65 meses desta conversão,  Guilherme vem a falecer.  Desta forma,
podemos afirmar que esta renda:
 
a) Será paga ao beneficiário indicado por mais 55 meses.
b) Será paga ao beneficiário escolhido pelo participante por mais 120 meses.
c) Será paga ao beneficiário indicado, apenas se o mesmo se enquadrar como

herdeiro legal, pelo prazo de mais 55 meses.
d) Não será direcionada para ninguém, pois na modalidade VGBL, com o

falecimento do beneficiário, extingue-se o compromisso da renda pela
seguradora.
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09 [106333] Antônio possui R$ 300.000,00 aplicados em um VGBL e decide converter em
renda vitalícia para complementar a sua aposentadoria e viver uma vida tranquila. No
entanto, 1 ano depois, ele vem a falecer de infarto. Em relação a renda da previdência
privada, podemos afirmar que:
 
a) Por ser renda vitalícia, seus herdeiros continuarão a receber eternamente.
b) A renda continuará a ser paga para a sua esposa (viúva).
c) Por se tratar de renda vitalícia, caso Antônio tenha filhos menores de idade, os

mesmos receberão até os 24 anos, caso estejam estudando, se não, até os 21
anos.

d) A renda se extinguirá.

10 [106307] A taxa de carregamento no VGBL pode incidir sobre o valor:
 
a) Da contribuição apenas.
b) Da contribuição, da portabilidade, do resgate, dependendo do regulamento do

plano.
c) Da contribuição, do resgate, do benefício, dependendo do regulamento do

plano.
d) Da contribuição, da portabilidade, do resgate, do benefício, dependendo do

regulamento do plano.

11 [305532] Um cliente possui R$ 100.000,00 em um VGBL progressivo, onde ele havia
feito um aporte único há 3 anos. Deste valor, R$ 80.000,00 é referente a contribuição e R$
20.000,00 de lucro. Se o cliente resgatar R$ 50.000,00, qual será o valor líquido que
entrará na sua conta?  
 
a) R$ 42.500,0
b) R$ 44.000,00
c) R$ 47.000,00
d) R$ 48.500,00

12 [106504] Rafael tem 57 anos, recebe R$ 850,00 mensais e faz a declaração de ajuste de
Imposto de Renda pelo formulário simplificado. Ele deseja fazer um plano de previdência
para receber R$ 850,00 mensais a partir dos 60 anos. O plano mais indicado para ele
seria:
 
a) PGBL regime regressivo.
b) VGBL regime progressivo.
c) VGBL regime regressivo.
d) PGBL regime progressivo.

13 [305521] João é engenheiro civil, empregado e possui uma renda tributável no valor de
R$ 287.300,00. Ele lhe informa que já contribuiu R$ 21.000,00 por ano em um plano do
tipo  PGBL,  mas  que  desejar  fazer  uma  previdência  complementar  a  para  sua  filha,  se
beneficiando  do  diferimento  fiscal  de  12%  do  imposto  de  renda.  Desta  forma,  você
recomendaria  que  João  fizesse  um:
 
a) VGBL no valor de R$ 13.476,00 em nome da sua filha.
b) PGBL no valor de R$ 34.476,00 em nome da sua filha.
c) PGBL no valor de R$ 13.476,00 em nome da sua filha.
d) PGBL no valor de R$ 13.476,00 em seu nome, pois é proibido fazer

contribuições em nome de terceiros sem ser por doação.
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05 [106346] Um cliente está com dúvidas sobre as diferenças sobre os planos Benefício
Definido (BD) e os planos de Contribuição Definida (CD). Diante dessas dúvidas, ele busca
ajuda de um profissional CFP® que lhe informa, corretamente, que:
 
a) Os Planos Benefício Definido (BD) são classificados deste forma pois possuem

como benefício o Excedente Financeiro definido desde o seu início e com isso, a
patrocinadora não possui responsabilidade em caso de déficit atuarial.

b) Os planos de Contribuição Definida (CD) possuem mais risco atuarial que os BD
e podem distribuir Excedente Financeiro.

c) Diferentemente dos planos BD, os planos de Contribuição Definida (CD)
possuem risco atuarial.

d) Diferentemente dos planos BD, os planos de Contribuição Definida (CD) não
possuem risco atuarial e podem ter sua tributação de compensável para
definitiva.

06 [106344] Em relação aos planos de previdência VGBL e PGBL podemos afirmar que:
I – As pessoas físicas são cotistas do FIE (Fundos de Investimentos).
II  –  Os  únicos  quotistas  dos  FIE  são,  direta  ou  indiretamente,  as  seguradoras  e  as
Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC)
III – São planos de previdência fiscalizados pela PREVIC.
IV – O gestor do FIE deve ser registrado na CVM e seguir as mesmas obrigações.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e III, apenas.
b) I e IV, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

07 [106308] Seu cliente possui um plano de previdência do tipo PGBL progressivo e quer
migrar para um plano VGBL com alíquota regressiva através de uma portabilidade. Nesse
caso:
 
a) A portabilidade pode ser realizada, porém terá cobrança de Imposto de Renda

no momento da realização da transferência.
b) A portabilidade pode ser realizada e não haverá cobrança de Imposto de Renda,

pois não se configura como um resgate.
c) A portabilidade apenas poderia ser realizada se o plano atual fosse com o

regime de tributação regressivo.
d) A portabilidade não pode ser realizada.

08 [106324]  Guilherme é  titular  de  um plano VGBL e  decide  converter  o  seu  saldo
acumulado em um benefício de renda mensal por prazo certo no valor de R$ 5.000,00 por
120 meses.  Após 65 meses desta conversão,  Guilherme vem a falecer.  Desta forma,
podemos afirmar que esta renda:
 
a) Será paga ao beneficiário indicado por mais 55 meses.
b) Será paga ao beneficiário escolhido pelo participante por mais 120 meses.
c) Será paga ao beneficiário indicado, apenas se o mesmo se enquadrar como

herdeiro legal, pelo prazo de mais 55 meses.
d) Não será direcionada para ninguém, pois na modalidade VGBL, com o

falecimento do beneficiário, extingue-se o compromisso da renda pela
seguradora.
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09 [106333] Antônio possui R$ 300.000,00 aplicados em um VGBL e decide converter em
renda vitalícia para complementar a sua aposentadoria e viver uma vida tranquila. No
entanto, 1 ano depois, ele vem a falecer de infarto. Em relação a renda da previdência
privada, podemos afirmar que:
 
a) Por ser renda vitalícia, seus herdeiros continuarão a receber eternamente.
b) A renda continuará a ser paga para a sua esposa (viúva).
c) Por se tratar de renda vitalícia, caso Antônio tenha filhos menores de idade, os

mesmos receberão até os 24 anos, caso estejam estudando, se não, até os 21
anos.

d) A renda se extinguirá.

10 [106307] A taxa de carregamento no VGBL pode incidir sobre o valor:
 
a) Da contribuição apenas.
b) Da contribuição, da portabilidade, do resgate, dependendo do regulamento do

plano.
c) Da contribuição, do resgate, do benefício, dependendo do regulamento do

plano.
d) Da contribuição, da portabilidade, do resgate, do benefício, dependendo do

regulamento do plano.

11 [305532] Um cliente possui R$ 100.000,00 em um VGBL progressivo, onde ele havia
feito um aporte único há 3 anos. Deste valor, R$ 80.000,00 é referente a contribuição e R$
20.000,00 de lucro. Se o cliente resgatar R$ 50.000,00, qual será o valor líquido que
entrará na sua conta?  
 
a) R$ 42.500,0
b) R$ 44.000,00
c) R$ 47.000,00
d) R$ 48.500,00

12 [106504] Rafael tem 57 anos, recebe R$ 850,00 mensais e faz a declaração de ajuste de
Imposto de Renda pelo formulário simplificado. Ele deseja fazer um plano de previdência
para receber R$ 850,00 mensais a partir dos 60 anos. O plano mais indicado para ele
seria:
 
a) PGBL regime regressivo.
b) VGBL regime progressivo.
c) VGBL regime regressivo.
d) PGBL regime progressivo.

13 [305521] João é engenheiro civil, empregado e possui uma renda tributável no valor de
R$ 287.300,00. Ele lhe informa que já contribuiu R$ 21.000,00 por ano em um plano do
tipo  PGBL,  mas  que  desejar  fazer  uma  previdência  complementar  a  para  sua  filha,  se
beneficiando  do  diferimento  fiscal  de  12%  do  imposto  de  renda.  Desta  forma,  você
recomendaria  que  João  fizesse  um:
 
a) VGBL no valor de R$ 13.476,00 em nome da sua filha.
b) PGBL no valor de R$ 34.476,00 em nome da sua filha.
c) PGBL no valor de R$ 13.476,00 em nome da sua filha.
d) PGBL no valor de R$ 13.476,00 em seu nome, pois é proibido fazer

contribuições em nome de terceiros sem ser por doação.
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14 [305528] Guilherme ganha 6 mil por mês de salário e deseja fazer uma previdência
privada. Em uma reunião com você, ele lhe conta que declara seu imposto de renda pelo
modelo simplificado e que somando todas as deduções que ele pode fazer, incluindo INSS,
ele tem 18% de abatimento da sua renda. Sabendo que a capacidade de poupança dele é
de 10%, você recomendaria:
 
a) alterar modelo de declaração para completa e fazer um PGBL.
b) alterar modelo de declaração completa e fazer um VGBL.
c) manter modelo de declaração e fazer um PGBL.
d) manter modelo de declaração e fazer um VGBL.

15 [106512] Assinale a alternativa correta:
 
a) No Regime Tributário Progressivo, para se calcular o imposto, somam-se os

valores resgatados ou benefícios recebidos às outras fontes de renda que o
participante possa ter no decorrer do ano fiscal.

b) No Regime Tributário Regressivo, os valores resgatados ou recebidos em forma
de renda por aposentadoria não estão sujeitos à tributação.

c) No regime Tributário Progressivo, os resgates serão tributados na fonte pela
alíquota variável de 10% a 15%.

d) Se o Prazo de Acumulação dos Recursos for maior que 10 anos, a alíquota para
o Regime Tributário Regressivo será de 15%.

16 [106602] Um Cliente possui um PGBL com tábua atuarial AT-2000. Analisando o plano
do cliente, um profissional CFP® deveria recomendar migrar para outro plano desde que o
plano possua:
 
a) maior taxa de administração, menor taxa de carregamento e desde que consiga

migrar para uma tabua mais antiga.
b) menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e consiga pelo

menos manter a mesma tábua atuarial.
c) mesma taxa de administração, tábua mais recente e menor taxa de

carregamento.
d) menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e obrigatoriamente

migre para uma tábua atuarial mais antiga.
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(3) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01 [442102] Podemos definir como a finalidade do seguro:
 
a) Garantir ao segurado retorno acima da inflação.
b) Minimizar o impacto econômico causado por incertezas.
c) Proporcionar indenização de valor monetário superior ao prejuízo.
d) Pagamento de benefícios em espécie.

02  [443101]  O  órgão  responsável  pela  regulação,  supervisão,  controle,  fiscalização  e
incentivo das atividades de seguros, Previdência Complementar Aberta, capitalização e
resseguro denomina-se:
 
a) Ministério da Saúde.
b) Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
c) Sociedades Reguladoras de Resseguros.
d) Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

03  [443108]  Dentre  os  mecanismos  de  pulverização,  aquele  que  é  utilizado  pelo
ressegurador para cessão de parte das responsabilidades por ele aceitas é denominada:
 
a) Cosseguro.
b) Seguro Direto.
c) Resseguro.
d) Retrocessão.

04 [443110] A contratação de um resseguro é feita por uma seguradora quando o valor de
cobertura de uma apólice é maior que:
 
a) Seu patrimônio bruto.
b) Seu patrimônio líquido.
c) A margem segurável.
d) O limite de retenção.

05 [443219] Complete: Há no seguro o(a) _____________________ quando, após ter sido paga a
indenização pelo segurador, este substitui o segurado nos direitos e ações que o segurado
tem de demandar ao terceiro responsável pelo sinistro.
 
a) Sub-rogação
b) Ressarcimento
c) Endosso
d) Carência
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14 [305528] Guilherme ganha 6 mil por mês de salário e deseja fazer uma previdência
privada. Em uma reunião com você, ele lhe conta que declara seu imposto de renda pelo
modelo simplificado e que somando todas as deduções que ele pode fazer, incluindo INSS,
ele tem 18% de abatimento da sua renda. Sabendo que a capacidade de poupança dele é
de 10%, você recomendaria:
 
a) alterar modelo de declaração para completa e fazer um PGBL.
b) alterar modelo de declaração completa e fazer um VGBL.
c) manter modelo de declaração e fazer um PGBL.
d) manter modelo de declaração e fazer um VGBL.

15 [106512] Assinale a alternativa correta:
 
a) No Regime Tributário Progressivo, para se calcular o imposto, somam-se os

valores resgatados ou benefícios recebidos às outras fontes de renda que o
participante possa ter no decorrer do ano fiscal.

b) No Regime Tributário Regressivo, os valores resgatados ou recebidos em forma
de renda por aposentadoria não estão sujeitos à tributação.

c) No regime Tributário Progressivo, os resgates serão tributados na fonte pela
alíquota variável de 10% a 15%.

d) Se o Prazo de Acumulação dos Recursos for maior que 10 anos, a alíquota para
o Regime Tributário Regressivo será de 15%.

16 [106602] Um Cliente possui um PGBL com tábua atuarial AT-2000. Analisando o plano
do cliente, um profissional CFP® deveria recomendar migrar para outro plano desde que o
plano possua:
 
a) maior taxa de administração, menor taxa de carregamento e desde que consiga

migrar para uma tabua mais antiga.
b) menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e consiga pelo

menos manter a mesma tábua atuarial.
c) mesma taxa de administração, tábua mais recente e menor taxa de

carregamento.
d) menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e obrigatoriamente

migre para uma tábua atuarial mais antiga.
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(3) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01 [442102] Podemos definir como a finalidade do seguro:
 
a) Garantir ao segurado retorno acima da inflação.
b) Minimizar o impacto econômico causado por incertezas.
c) Proporcionar indenização de valor monetário superior ao prejuízo.
d) Pagamento de benefícios em espécie.

02  [443101]  O  órgão  responsável  pela  regulação,  supervisão,  controle,  fiscalização  e
incentivo das atividades de seguros, Previdência Complementar Aberta, capitalização e
resseguro denomina-se:
 
a) Ministério da Saúde.
b) Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
c) Sociedades Reguladoras de Resseguros.
d) Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

03  [443108]  Dentre  os  mecanismos  de  pulverização,  aquele  que  é  utilizado  pelo
ressegurador para cessão de parte das responsabilidades por ele aceitas é denominada:
 
a) Cosseguro.
b) Seguro Direto.
c) Resseguro.
d) Retrocessão.

04 [443110] A contratação de um resseguro é feita por uma seguradora quando o valor de
cobertura de uma apólice é maior que:
 
a) Seu patrimônio bruto.
b) Seu patrimônio líquido.
c) A margem segurável.
d) O limite de retenção.

05 [443219] Complete: Há no seguro o(a) _____________________ quando, após ter sido paga a
indenização pelo segurador, este substitui o segurado nos direitos e ações que o segurado
tem de demandar ao terceiro responsável pelo sinistro.
 
a) Sub-rogação
b) Ressarcimento
c) Endosso
d) Carência
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06 [445304] Cliente possui um seguro residência e vendeu o imóvel para outra pessoa,
com relação ao seguro?
 
a) Seguro poderá ser transferido para o novo morador desde de que com anuência

por escrito da seguradora.
b) A apólice será cancelada automaticamente.
c) Poderá ser transferido, mas com o recalculo do prêmio através da análise de

perfil do novo cliente.
d) Poderá ser transferido tranquilamente.

07 [445107] Seu cliente que contratou um PGBL e um seguro de vida há um ano, veio a
falecer  por  cometer  suicídio.  Em  relação  ao  seguro  de  vida,  o  que  os  beneficiários
receberão?
 
a) Zero, pois o suicídio foi cometido antes de 2 anos
b) Recebem todo valor da cobertura da apólice
c) A seguradora devolve somente os prêmios pagos pois foi suicídio
d) Zero, pois as seguradoras não são obrigadas a pagar a cobertura apólice,

independente do prazo já contratado

08 [445111] Bernardo busca um seguro de vida, pois preocupa-se em garantir receita para
o  pagamento  da  universidade  de  seu  filho  recém  nascido,  mesmo  na  sua  ausência.  O
produto  ideal  a  ser  recomendado  é:
 
a) Um seguro vitalício.
b) Um seguro Dotal, do tipo Puro.
c) Um seguro Dotal, do tipo Misto.
d) Um seguro temporário até o final da faculdade.

09 [445203] De acordo com a legislação do Seguro Reembolso de Assistência Médica e/ou
Hospitalar deverão ser garantidas pelo seguro as seguintes coberturas:
I – Despesas hospitalares.
II – Despesas médicas nos casos de internação hospitalar.
III – Tratamentos ambulatoriais: pequenas cirurgias ou procedimento médico prestados a
segurados, com atendimento ambulatorial, sem necessidade de internação.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

10 [445309] A casa de um cliente seu foi assaltada e levaram uma quantia aproximada de
R$ 45.000,00 de seus bens. Ele recebe esta indenização, dado que possuía uma cobertura
de R$ 50.000. Um mês depois deste assalto, sua casa é assaltada novamente e sua apólice
continua vigente. Desta vez, o valor aproximado dos bens roubados foi R$ 20.000,00.
Neste segundo sinistro, seu cliente receberá da seguradora:
 
a) R$ 20.000,00.
b) R$ 50.000,00.
c) R$ 5.000,00.
d) Nada, pois já teve um sinistro coberto por esta apólice.

110 Apostila
A Bíblia para o CFP®

11  [445326]  Um  médico,  preocupado  que  sua  empresa  venha  a  ter  sua  atividade
interrompida por causas externas, deve contratar um seguro:
 
a) Seguro de Vida
b) Crédito interno.
c) Lucros cessantes. 
d) Seguro Saúde.

12 [445327] O Seguro de Responsabilidade Civil cobre:
 
a) Apenas dano moral causados a terceiros.
b) Apenas dano corporal causados a terceiros.
c) Dano moral, corporal e material sofrido.
d) Dano moral, corporal e material contra terceiros.

13 [446102] Matheus fez um seguro onde a reserva matemática inicial foi de R$ 170 mil.
Após 10 anos, a reserva matemática acumulada era de R$ 198 mil e ele decide resgatar o
valor. Desta forma, o resgate será: 
 
a) Isento IOF e IR
b) Descontado IOF e IR
c) Descontado IOF, apenas.
d) Descontado IR, apenas.

14 [446106]  Na declaração anual  de  imposto  de renda,  a  indenização recebida pelo
beneficiário:
 
a) Sofre 27,5% de imposto de renda
b) Sofre 15% de imposto de renda
c) É isenta de imposto de renda
d) Não necessita ser declarada
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11  [445326]  Um  médico,  preocupado  que  sua  empresa  venha  a  ter  sua  atividade
interrompida por causas externas, deve contratar um seguro:
 
a) Seguro de Vida
b) Crédito interno.
c) Lucros cessantes. 
d) Seguro Saúde.

12 [445327] O Seguro de Responsabilidade Civil cobre:
 
a) Apenas dano moral causados a terceiros.
b) Apenas dano corporal causados a terceiros.
c) Dano moral, corporal e material sofrido.
d) Dano moral, corporal e material contra terceiros.

13 [446102] Matheus fez um seguro onde a reserva matemática inicial foi de R$ 170 mil.
Após 10 anos, a reserva matemática acumulada era de R$ 198 mil e ele decide resgatar o
valor. Desta forma, o resgate será: 
 
a) Isento IOF e IR
b) Descontado IOF e IR
c) Descontado IOF, apenas.
d) Descontado IR, apenas.

14 [446106]  Na declaração anual  de  imposto  de renda,  a  indenização recebida pelo
beneficiário:
 
a) Sofre 27,5% de imposto de renda
b) Sofre 15% de imposto de renda
c) É isenta de imposto de renda
d) Não necessita ser declarada
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(3) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [451102] Caso existam alterações legislativas que impliquem na modificação do II, IOF,
COFINS e IRPJ, essas entrarão em vigor, respectivamente:
 
a) no próximo exercício-ano, imediatamente, em 90 dias e no próximo exercício-

ano.
b) imediatamente, imediatamente, imediatamente e no próximo exercício-ano
c) no próximo exercício-ano, no próximo exercício-ano, imediatamente e no

próximo exercício-ano.
d) imediatamente, imediatamente, em 90 dias e no próximo-exercício-ano.

02  [452103]  Analise  as  seguintes  afirmativas  sobre  os  itens  dedutíveis  na  declaração
completa  do  imposto  de  renda  de  uma  pessoa:
I – Despesas médicas não possuem limitação.
II – Despesas com educação de dependentes não possuem limitação.
III – Despesas com INSS não são dedutíveis.
IV – Contribuições do tipo PGBL nas entidades de previdência complementar, são limitadas
a 12% da renda líquida anual.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e IV

03 [452119] Segundo o imposto de renda para pessoa física, considere:
I – Pró-labore deve ser lançado na DIR-PF como rendimento tributável.
II – Rendimentos da poupança devem ser lançados na DIR-PF como isentos.
III – O plano de saúde pago pelo seu empregador deve ser lançado na DIR-PF como isento
de imposto de renda.
Está correto o que afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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04 [452109] Guilherme, residente no Brasil, teve uma renda bruta de R$ 400.000,00 no
ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$
90.000,00. Neste mesmo ano, Guilherme aplicou R$ 50.000,00 em um plano de PGBL. Ele é
pai de dois filhos e tem gastos escolares no valor de R$ 8.000,00 com seus filhos, além de
despesas  médicas  de  R$  15.000,00.  Além  disso,  registrou  depósitos  em  sua  conta
vinculada do FGTS no valor  de R$ 24.000,00.  Se este investidor  fizer  a  declaração de IR
pelo modelo simplificado, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 2.952,38 a pagar
b) R$ 2.952,38 a restituir
c) R$ 4.960,24 a pagar
d) R$ 4.960,24 a restituir

05 [452110] Guilherme, residente no Brasil, teve uma renda bruta de R$ 400.000,00 no
ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$
90.000,00. Neste mesmo ano, Guilherme aplicou R$ 50.000,00 em um plano de PGBL. Ele é
pai de dois filhos e tem gastos escolares no valor de R$ 8.000,00 com seus filhos, além de
despesas  médicas  de  R$  15.000,00.  Além  disso,  registrou  depósitos  em  sua  conta
vinculada do FGTS no valor  de R$ 24.000,00.  Se este investidor  fizer  a  declaração de IR
pelo modelo completo, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 4.960,24 a pagar
b) R$ 4.960,24 a restituir
c) R$ 12.975,29 a pagar
d) R$ 12.975,29 a restituir

06  [452125]  Guilherme,  40  anos,  deseja  dar  saída  definitiva  do  Brasil  para  ir  morar  nos
Estados Unidos. Ele lhe procura para saber como deve proceder com a parte burocrática,
pois ainda possui aplicações financeiras em um FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios). Desta forma, você diz ao Guilherme que:
 
a) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final do próprio ano e

que não poderá ter investimentos em FIDC, sendo obrigado a resgatá-lo.
b) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final do próprio ano e

que poderá ter investimentos em FIDC.
c) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final de abril do ano

seguinte e que não poderá ter investimentos em FIDC, sendo obrigado a
resgatá-lo.

d) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final de abril do ano
seguinte e que poderá ter investimentos em FIDC.
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(3) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [451102] Caso existam alterações legislativas que impliquem na modificação do II, IOF,
COFINS e IRPJ, essas entrarão em vigor, respectivamente:
 
a) no próximo exercício-ano, imediatamente, em 90 dias e no próximo exercício-

ano.
b) imediatamente, imediatamente, imediatamente e no próximo exercício-ano
c) no próximo exercício-ano, no próximo exercício-ano, imediatamente e no

próximo exercício-ano.
d) imediatamente, imediatamente, em 90 dias e no próximo-exercício-ano.

02  [452103]  Analise  as  seguintes  afirmativas  sobre  os  itens  dedutíveis  na  declaração
completa  do  imposto  de  renda  de  uma  pessoa:
I – Despesas médicas não possuem limitação.
II – Despesas com educação de dependentes não possuem limitação.
III – Despesas com INSS não são dedutíveis.
IV – Contribuições do tipo PGBL nas entidades de previdência complementar, são limitadas
a 12% da renda líquida anual.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e IV

03 [452119] Segundo o imposto de renda para pessoa física, considere:
I – Pró-labore deve ser lançado na DIR-PF como rendimento tributável.
II – Rendimentos da poupança devem ser lançados na DIR-PF como isentos.
III – O plano de saúde pago pelo seu empregador deve ser lançado na DIR-PF como isento
de imposto de renda.
Está correto o que afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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04 [452109] Guilherme, residente no Brasil, teve uma renda bruta de R$ 400.000,00 no
ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$
90.000,00. Neste mesmo ano, Guilherme aplicou R$ 50.000,00 em um plano de PGBL. Ele é
pai de dois filhos e tem gastos escolares no valor de R$ 8.000,00 com seus filhos, além de
despesas  médicas  de  R$  15.000,00.  Além  disso,  registrou  depósitos  em  sua  conta
vinculada do FGTS no valor  de R$ 24.000,00.  Se este investidor  fizer  a  declaração de IR
pelo modelo simplificado, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 2.952,38 a pagar
b) R$ 2.952,38 a restituir
c) R$ 4.960,24 a pagar
d) R$ 4.960,24 a restituir

05 [452110] Guilherme, residente no Brasil, teve uma renda bruta de R$ 400.000,00 no
ano, sendo que a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$
90.000,00. Neste mesmo ano, Guilherme aplicou R$ 50.000,00 em um plano de PGBL. Ele é
pai de dois filhos e tem gastos escolares no valor de R$ 8.000,00 com seus filhos, além de
despesas  médicas  de  R$  15.000,00.  Além  disso,  registrou  depósitos  em  sua  conta
vinculada do FGTS no valor  de R$ 24.000,00.  Se este investidor  fizer  a  declaração de IR
pelo modelo completo, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 4.960,24 a pagar
b) R$ 4.960,24 a restituir
c) R$ 12.975,29 a pagar
d) R$ 12.975,29 a restituir

06  [452125]  Guilherme,  40  anos,  deseja  dar  saída  definitiva  do  Brasil  para  ir  morar  nos
Estados Unidos. Ele lhe procura para saber como deve proceder com a parte burocrática,
pois ainda possui aplicações financeiras em um FIDC (Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios). Desta forma, você diz ao Guilherme que:
 
a) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final do próprio ano e

que não poderá ter investimentos em FIDC, sendo obrigado a resgatá-lo.
b) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final do próprio ano e

que poderá ter investimentos em FIDC.
c) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final de abril do ano

seguinte e que não poderá ter investimentos em FIDC, sendo obrigado a
resgatá-lo.

d) Ele necessita entregar a declaração de saída do país até o final de abril do ano
seguinte e que poderá ter investimentos em FIDC.
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07 [453102] São pessoas jurídicas que poderiam optar pela tributação com base no lucro
presumido, aquelas:
 
a) Cujas receitas totais, no ano-calendário anterior, tenham sido inferiores ao

limite de R$ 78.000.000,00 ou proporcional quando inferior a doze meses.
b) Que possuem rendimentos no exterior.
c) Empresas cuja receita líquida seja superior a R$ 100 milhões.
d) Empresas cuja atividade sejam instituições financeiras.

08 [105518] Considere as seguintes sentenças sobre IOF incidente sobre operações com
títulos e valores mobiliários:
I – O fato gerador do IOF é a aquisição, a cessão, o resgate, a repactuação ou o pagamento
para liquidação de títulos e valores mobiliários.
II – De acordo com a tabela regressiva, o IOF incide entre o 1º e o 29º dia de aplicação.
Em relação as afirmativas, elas estão:
 
a) Correta e Correta
b) Correta e Incorreta
c) Incorreta e Correta
d) Incorreta e Incorreta

09 [204413] Um investidor adquiriu cotas de um fundo de renda variável no valor de R$
200.000,00 e, após 60 dias, as vendeu integralmente por R$ 220.000,00. Nesse caso, o
agente responsável pelo recolhimento dos tributos é o:
 
a) gestor
b) administrador
c) custodiante
d) investidor

10 [303405] Cecília comprou 10.000 ações a R$ 20,00 cada e vendeu, no mesmo dia, 9.000
delas por R$ 200.000,00. Desta forma, qual o IRRF da operação?
 
a) Zero, pois não houve lucro.
b) R$ 10,00
c) R$ 200,00
d) R$ 3.000,00
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11 [303439] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) Zero, COE são isentos de imposto de renda para pessoa física.
b) R$ 1.264,29
c) R$ 1.685,71
d) R$ 1.896,43

12 [304506] Um investidor aplicou R$ 100 mil  em um fundo de investimentos renda fixa
longo prazo em janeiro de 2017 e mais R$ 100 mil em um fundo de investimentos de renda
fixa  curto  prazo.  Esses  fundos  abertos  renderam,  respectivamente,  20%  e  10%  até
01/junho  do  mesmo  ano.  Desta  forma,  o  valor  total  retido  pelo  come-cotas  foi:
 
a) R$ 4.500,00
b) R$ 5.000,00
c) R$ 6.000,00
d) R$ 6.750,00

13 [304504] Um cliente pessoa física aplicou R$ 250.000,00 nos produtos abaixo. Após
cinco meses, solicita um resgate total de todas as suas aplicações. Sabendo que a LCA foi
resgatada com a mesma taxa de juros da aplicação, qual o imposto de renda total devido?

 
a) R$ 1.721,59
b) R$ 2.274,71
c) R$ 2.639,04
d) R$ 2.823,42
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07 [453102] São pessoas jurídicas que poderiam optar pela tributação com base no lucro
presumido, aquelas:
 
a) Cujas receitas totais, no ano-calendário anterior, tenham sido inferiores ao

limite de R$ 78.000.000,00 ou proporcional quando inferior a doze meses.
b) Que possuem rendimentos no exterior.
c) Empresas cuja receita líquida seja superior a R$ 100 milhões.
d) Empresas cuja atividade sejam instituições financeiras.

08 [105518] Considere as seguintes sentenças sobre IOF incidente sobre operações com
títulos e valores mobiliários:
I – O fato gerador do IOF é a aquisição, a cessão, o resgate, a repactuação ou o pagamento
para liquidação de títulos e valores mobiliários.
II – De acordo com a tabela regressiva, o IOF incide entre o 1º e o 29º dia de aplicação.
Em relação as afirmativas, elas estão:
 
a) Correta e Correta
b) Correta e Incorreta
c) Incorreta e Correta
d) Incorreta e Incorreta

09 [204413] Um investidor adquiriu cotas de um fundo de renda variável no valor de R$
200.000,00 e, após 60 dias, as vendeu integralmente por R$ 220.000,00. Nesse caso, o
agente responsável pelo recolhimento dos tributos é o:
 
a) gestor
b) administrador
c) custodiante
d) investidor

10 [303405] Cecília comprou 10.000 ações a R$ 20,00 cada e vendeu, no mesmo dia, 9.000
delas por R$ 200.000,00. Desta forma, qual o IRRF da operação?
 
a) Zero, pois não houve lucro.
b) R$ 10,00
c) R$ 200,00
d) R$ 3.000,00

114
Apostila

A Bíblia para o CFP®

11 [303439] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) Zero, COE são isentos de imposto de renda para pessoa física.
b) R$ 1.264,29
c) R$ 1.685,71
d) R$ 1.896,43

12 [304506] Um investidor aplicou R$ 100 mil  em um fundo de investimentos renda fixa
longo prazo em janeiro de 2017 e mais R$ 100 mil em um fundo de investimentos de renda
fixa  curto  prazo.  Esses  fundos  abertos  renderam,  respectivamente,  20%  e  10%  até
01/junho  do  mesmo  ano.  Desta  forma,  o  valor  total  retido  pelo  come-cotas  foi:
 
a) R$ 4.500,00
b) R$ 5.000,00
c) R$ 6.000,00
d) R$ 6.750,00

13 [304504] Um cliente pessoa física aplicou R$ 250.000,00 nos produtos abaixo. Após
cinco meses, solicita um resgate total de todas as suas aplicações. Sabendo que a LCA foi
resgatada com a mesma taxa de juros da aplicação, qual o imposto de renda total devido?

 
a) R$ 1.721,59
b) R$ 2.274,71
c) R$ 2.639,04
d) R$ 2.823,42
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14 [454402] João, residente no Brasil, utilizou recursos advindos no exterior para comprar
ADRs.  Após 6 meses,  ele vende as ADRs com lucro de 100 mil  dólares.  Na data da
aquisição das ADRs, o dólar estava sendo cotado a R$ 4,00 e agora na venda das ADRs
está R$ 3,00. A tributação a ser recolhida será de:
 
a) Não há tributação, pois João teve uma perda por variação cambial.
b) R$ 45.000,00.
c) R$ 60.000,00.
d) R$ 82.500,00.

15 [455104] A DCBE (Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior) é obrigatória para
pessoas físicas ou jurídicas que detenham ativos no exterior com valores acima de:
 
a) 100 mil reais.
b) 1 milhão de reais.
c) 100 mil dólares
d) 1 milhão de dólares

16 [456103] Gustavo deseja construir 40 casas e aluga-las por R$ 3.000,00 por mês cada
uma  delas.  Desta  forma,  qual  a  melhor  opção  para  elisão  fiscal?  Construir  e  alugar  na
pessoa física ou constituir uma pessoa jurídica?
 
a) Pessoa Física.
b) Pessoa Jurídica Optante do Simples Nacional.
c) Pessoa Jurídica Lucro Presumido.
d) Pessoa Jurídica Lucro Real.
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(3) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462014] Considere as afirmativas abaixo sobre a União Estável:
I – Tem caráter particular, ou seja, sem qualquer publicidade.
II – Deve ser contínua.
III – Relacionamento com pelo menos 6 meses comprovados.
IV – As partes precisam ter a intenção de constituir uma família.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II e III
c) II e IV
d) I, II, III e IV

02  [463016]  Guilherme  (viúvo)  doou  um  imóvel  em  2015  para  seu  único  filho  João  com
cláusula de reversão, como presente de casamento. Dez anos depois, João vem a falecer
de acidente de trânsito. Sabendo da notícia, Guilherme falece de infarto. Sabendo que
João era casado no regime da comunhão parcial  de bens e que tinha uma filha chamada
Maria, como fica a sucessão do imóvel que João recebeu como presente de casamento?
 
a) 100% do imóvel, que pertence a Guilherme, vai para Maria.
b) 100% do imóvel, que pertence a João, vai para Maria.
c) 50% do imóvel, que pertence a Guilherme, vai para Maria.
d) 50% do imóvel, que pertence a João, vai para Maria.

03 [463021] Lucas falece de acidente de trânsito e deixa uma herança no valor de R$
600.000,00. Sabendo que ele era casado com Aline pelo regime da participação final dos
aquestos, não tiveram filhos, não havia testamento e que a mãe de Lucas está viva, como
ficará a partilha da herança?
 
a) Aline nada receberá e a mãe de Lucas recebe R$ 600.000,00 como herança.
b) Aline receberá R$ 300.000,00 através de meação e a mãe de Lucas recebe os

demais R$ 300.000,00 através de herança.
c) Aline receberá R$ 300.000,00 através de herança e a mãe de Lucas recebe os

demais R$ 300.000,00 como herança.
d) Aline receberá R$ 450.000,00 (meação e herança) e a mãe de Lucas recebe os

demais R$ 150.000,00 como herança.

04  [463026]  Alan  e  Bernardo  decidem  oficializar  sua  união  estável  em  um  cartório  e
adotam Maria. Em uma visita aos pais de Alan, o casal se envolve em um acidente de
automóvel, ocasionando a morte de Alan. Sabendo que Alan não deixou testamento, os
seus herdeiros serão:
 
a) Os pais de Alan.
b) Os pais de Alan e a Maria.
c) Maria e Bernardo.
d) Apenas a Maria.
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(3) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462014] Considere as afirmativas abaixo sobre a União Estável:
I – Tem caráter particular, ou seja, sem qualquer publicidade.
II – Deve ser contínua.
III – Relacionamento com pelo menos 6 meses comprovados.
IV – As partes precisam ter a intenção de constituir uma família.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II e III
c) II e IV
d) I, II, III e IV

02  [463016]  Guilherme  (viúvo)  doou  um  imóvel  em  2015  para  seu  único  filho  João  com
cláusula de reversão, como presente de casamento. Dez anos depois, João vem a falecer
de acidente de trânsito. Sabendo da notícia, Guilherme falece de infarto. Sabendo que
João era casado no regime da comunhão parcial  de bens e que tinha uma filha chamada
Maria, como fica a sucessão do imóvel que João recebeu como presente de casamento?
 
a) 100% do imóvel, que pertence a Guilherme, vai para Maria.
b) 100% do imóvel, que pertence a João, vai para Maria.
c) 50% do imóvel, que pertence a Guilherme, vai para Maria.
d) 50% do imóvel, que pertence a João, vai para Maria.

03 [463021] Lucas falece de acidente de trânsito e deixa uma herança no valor de R$
600.000,00. Sabendo que ele era casado com Aline pelo regime da participação final dos
aquestos, não tiveram filhos, não havia testamento e que a mãe de Lucas está viva, como
ficará a partilha da herança?
 
a) Aline nada receberá e a mãe de Lucas recebe R$ 600.000,00 como herança.
b) Aline receberá R$ 300.000,00 através de meação e a mãe de Lucas recebe os

demais R$ 300.000,00 através de herança.
c) Aline receberá R$ 300.000,00 através de herança e a mãe de Lucas recebe os

demais R$ 300.000,00 como herança.
d) Aline receberá R$ 450.000,00 (meação e herança) e a mãe de Lucas recebe os

demais R$ 150.000,00 como herança.

04  [463026]  Alan  e  Bernardo  decidem  oficializar  sua  união  estável  em  um  cartório  e
adotam Maria. Em uma visita aos pais de Alan, o casal se envolve em um acidente de
automóvel, ocasionando a morte de Alan. Sabendo que Alan não deixou testamento, os
seus herdeiros serão:
 
a) Os pais de Alan.
b) Os pais de Alan e a Maria.
c) Maria e Bernardo.
d) Apenas a Maria.
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05 [463034] Gregor e Amanda se casaram em meados de 2016, escolhendo o regime da
Separação Total de Bens para que pudessem ter autonomia sobre seus próprios bens.
Quando se casaram, Gregor já era pai de um menino chamado Eduardo, mas Amanda
todavia  não  era  mãe.  Em  um  reunião  com  um  profissional  CFP®,  Amanda  gostaria  de
entender mais sobre o planejamento sucessório, ela tinha um carinho muito grande por
Eduardo, seu enteado e seus únicos parentes vivos eram seus dois irmãos. Diante dessas
informações, é correto afirmar que o profissional CFP® lhe disse que:
 
a) Caso ela venha a falecer, os herdeiros do seu patrimônio são seu marido e seu

enteado, vide que a justiça equiparou os enteados aos filhos na sucessão.
b) Amanda poderá fazer um testamento deixando 100% do seu patrimônio a

Eduardo, vide que não possui nem descendentes ou ascendentes vivos.
c) Amanda poderá fazer um testamento deixando 50% do seu patrimônio a

Eduardo, pois seus irmãos são seus herdeiros necessários.
d) Amanda poderá fazer um testamento deixando 50% do seu patrimônio a

Eduardo, pois mesmo na Separação Total de Bens, o cônjuge é herdeiro
necessário.

06 [463035] Antônio, 75 anos de idade, viúvo há mais de 10 anos, se apaixona por Camila,
uma empresária de 40 anos. Em um jantar com seus três filhos, ele comenta que decidiu
se  casar  novamente  e  que  está  muito  feliz.  Passado  alguns  anos,  Antônio  decide
conversar  com  um  profissional  CFP®  para  debater  sobre  seu  Planejamento  Sucessório.
Nesta reunião, Antônio informa que seu patrimônio, antes de se casar com Camila, era
avaliado em R$ 16.000.000,00 e que durante o matrimônio, ele adquiriu mais um imóvel
no valor  de R$ 1.000.000,00.  Diante  dessas  informações,  Antônio  questiona:  “o  que
ocorreria  se  eu  viesse  a  falecer?”.  Se  Antônio  fosse  seu  cliente,  você  responderia
corretamente que:
 
a) Camila receberá receber apenas R$ 500 mil como meação e o restante ficará

para os filhos.
b) Camila receberá R$ 500 mil como meação mais R$ 4 milhões como herança e o

restante do patrimônio será dividido entre os filhos.
c) Camila receberá R$ 1 milhão como herança e os filhos de Antônio dividirão os

demais R$ 16 milhões.
d) Camila nada receberá e os R$ 17 milhões serão divididos entre os três filhos.

07 [463050] Alcindo está com 80 anos de idade e deseja se casar com Fernanda, que
recém completou 35 anos de idade. Ele tem 2 filhos e um patrimônio constituído no valor
de R$ 10 milhões de reais. Já Fernanda, não tem filhos e possui alguns imóveis avaliados
em  R$  2  milhões  ao  total.  Você,  sendo  um  profissional  CFP®,  poderia  informar  que  ao
casal que:
I – Independente da vontade de ambos, a justiça determina que eles terão o regime a
Participação Final dos Aquestos Obrigatória, vide que Alcindo tem mais de 70 anos.
II – Na dissolução do casamento, Fernanda será meeira, mas não herdeira.
III – Na ausência de descendentes, Fernanda passará a ser herdeira necessária.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
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08 [463056] Considere as afirmativas abaixo sobre o Inventário Extrajudicial:
I – Havendo testamento, o inventário extrajudicial não poderá ser realizado.
II  –  Deverá  sempre  ter  a  participação  de  um  advogado  ou  de  um  profissional  CFP®
devidamente  registrado  na  Planejar.
III – Somente poderá ser realizado, caso todos os herdeiros foram maiores de idade e
capazes.
IV  –  Havendo  renúncia  de  um  dos  herdeiros  ou  dissenso  na  partilha,  o  inventário
extrajudicial não poderá ser realizado.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II, III e IV.

09 [463061] Fábio e Roberta são casados pelo regime da comunhão parcial de bens.
Durante o matrimônio, Fábio descobre que está com uma doença terminal e vem a falecer.
Sabendo que todo o patrimônio do casal foi construído durante o casamento, que eles não
tiveram filhos e os pais de Fábio ainda estão vivos, como ficará a partilha de bens?
 
a) Roberta ficará com 2/3 e os pais de Fábio com 1/3 dos bens.
b) Roberta ficará com 50% e os pais de Fábio com os demais 50% dos bens.
c) Roberta ficará com 100% dos bens.
d) Os pais de Fábio ficarão com 100% dos bens.

10 [464007] Marina, viúva, mãe de Augusto, Bernardo e Caio, tem um patrimônio total
estimado em R$ 8 milhões, todo ele investido em imóveis. Certo dia, ela decide doar um
sítio de R$ 2.000.000,00 para seu caseiro Roberval e um imóvel de veraneio, também
avaliado em R$ 2.000.000,00 para o seu filho Bernardo. Alguns anos depois, Marina vem a
falecer. Desta forma, em relação as doações:
 
a) Somente o imóvel doado a Bernardo, ocorrerá a colação.
b) Somente o imóvel doado a Roberval, ocorrerá a colação.
c) Ambos imóveis ocorrerão colação.
d) Nenhum dos imóveis ocorrerá colação.

11  [464015]  Dona  Maria,  uma  senhora  de  86  anos  viúva,  com  uso  pleno  de  suas
capacidades, doou um de seus imóveis para a sua afilhada. Sabendo disso, sua única filha
busca um Profissional CFP® capacitado, para questionar sobre esta doação. Desta forma,
o Profissional responde que:
 
a) A doação não pode ser feita sem anuência do herdeiro necessário, vide que

Dona Maria já tem mais de 80 anos.
b) A doação não pode ser feita sobe nenhuma hipótese, vide que, existindo

herdeiros necessários, todos os bens devem ser deles futuramente.
c) A doação pode ser feita, desde que com anuência dos herdeiros necessários,

vide que Dona Maria já tem mais de 80 anos.
d) A doação pode ser feita, desde que não ultrapasse a parte disponível.
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05 [463034] Gregor e Amanda se casaram em meados de 2016, escolhendo o regime da
Separação Total de Bens para que pudessem ter autonomia sobre seus próprios bens.
Quando se casaram, Gregor já era pai de um menino chamado Eduardo, mas Amanda
todavia  não  era  mãe.  Em  um  reunião  com  um  profissional  CFP®,  Amanda  gostaria  de
entender mais sobre o planejamento sucessório, ela tinha um carinho muito grande por
Eduardo, seu enteado e seus únicos parentes vivos eram seus dois irmãos. Diante dessas
informações, é correto afirmar que o profissional CFP® lhe disse que:
 
a) Caso ela venha a falecer, os herdeiros do seu patrimônio são seu marido e seu

enteado, vide que a justiça equiparou os enteados aos filhos na sucessão.
b) Amanda poderá fazer um testamento deixando 100% do seu patrimônio a

Eduardo, vide que não possui nem descendentes ou ascendentes vivos.
c) Amanda poderá fazer um testamento deixando 50% do seu patrimônio a

Eduardo, pois seus irmãos são seus herdeiros necessários.
d) Amanda poderá fazer um testamento deixando 50% do seu patrimônio a

Eduardo, pois mesmo na Separação Total de Bens, o cônjuge é herdeiro
necessário.

06 [463035] Antônio, 75 anos de idade, viúvo há mais de 10 anos, se apaixona por Camila,
uma empresária de 40 anos. Em um jantar com seus três filhos, ele comenta que decidiu
se  casar  novamente  e  que  está  muito  feliz.  Passado  alguns  anos,  Antônio  decide
conversar  com  um  profissional  CFP®  para  debater  sobre  seu  Planejamento  Sucessório.
Nesta reunião, Antônio informa que seu patrimônio, antes de se casar com Camila, era
avaliado em R$ 16.000.000,00 e que durante o matrimônio, ele adquiriu mais um imóvel
no valor  de R$ 1.000.000,00.  Diante  dessas  informações,  Antônio  questiona:  “o  que
ocorreria  se  eu  viesse  a  falecer?”.  Se  Antônio  fosse  seu  cliente,  você  responderia
corretamente que:
 
a) Camila receberá receber apenas R$ 500 mil como meação e o restante ficará

para os filhos.
b) Camila receberá R$ 500 mil como meação mais R$ 4 milhões como herança e o

restante do patrimônio será dividido entre os filhos.
c) Camila receberá R$ 1 milhão como herança e os filhos de Antônio dividirão os

demais R$ 16 milhões.
d) Camila nada receberá e os R$ 17 milhões serão divididos entre os três filhos.

07 [463050] Alcindo está com 80 anos de idade e deseja se casar com Fernanda, que
recém completou 35 anos de idade. Ele tem 2 filhos e um patrimônio constituído no valor
de R$ 10 milhões de reais. Já Fernanda, não tem filhos e possui alguns imóveis avaliados
em  R$  2  milhões  ao  total.  Você,  sendo  um  profissional  CFP®,  poderia  informar  que  ao
casal que:
I – Independente da vontade de ambos, a justiça determina que eles terão o regime a
Participação Final dos Aquestos Obrigatória, vide que Alcindo tem mais de 70 anos.
II – Na dissolução do casamento, Fernanda será meeira, mas não herdeira.
III – Na ausência de descendentes, Fernanda passará a ser herdeira necessária.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
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08 [463056] Considere as afirmativas abaixo sobre o Inventário Extrajudicial:
I – Havendo testamento, o inventário extrajudicial não poderá ser realizado.
II  –  Deverá  sempre  ter  a  participação  de  um  advogado  ou  de  um  profissional  CFP®
devidamente  registrado  na  Planejar.
III – Somente poderá ser realizado, caso todos os herdeiros foram maiores de idade e
capazes.
IV  –  Havendo  renúncia  de  um  dos  herdeiros  ou  dissenso  na  partilha,  o  inventário
extrajudicial não poderá ser realizado.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II, III e IV.

09 [463061] Fábio e Roberta são casados pelo regime da comunhão parcial de bens.
Durante o matrimônio, Fábio descobre que está com uma doença terminal e vem a falecer.
Sabendo que todo o patrimônio do casal foi construído durante o casamento, que eles não
tiveram filhos e os pais de Fábio ainda estão vivos, como ficará a partilha de bens?
 
a) Roberta ficará com 2/3 e os pais de Fábio com 1/3 dos bens.
b) Roberta ficará com 50% e os pais de Fábio com os demais 50% dos bens.
c) Roberta ficará com 100% dos bens.
d) Os pais de Fábio ficarão com 100% dos bens.

10 [464007] Marina, viúva, mãe de Augusto, Bernardo e Caio, tem um patrimônio total
estimado em R$ 8 milhões, todo ele investido em imóveis. Certo dia, ela decide doar um
sítio de R$ 2.000.000,00 para seu caseiro Roberval e um imóvel de veraneio, também
avaliado em R$ 2.000.000,00 para o seu filho Bernardo. Alguns anos depois, Marina vem a
falecer. Desta forma, em relação as doações:
 
a) Somente o imóvel doado a Bernardo, ocorrerá a colação.
b) Somente o imóvel doado a Roberval, ocorrerá a colação.
c) Ambos imóveis ocorrerão colação.
d) Nenhum dos imóveis ocorrerá colação.

11  [464015]  Dona  Maria,  uma  senhora  de  86  anos  viúva,  com  uso  pleno  de  suas
capacidades, doou um de seus imóveis para a sua afilhada. Sabendo disso, sua única filha
busca um Profissional CFP® capacitado, para questionar sobre esta doação. Desta forma,
o Profissional responde que:
 
a) A doação não pode ser feita sem anuência do herdeiro necessário, vide que

Dona Maria já tem mais de 80 anos.
b) A doação não pode ser feita sobe nenhuma hipótese, vide que, existindo

herdeiros necessários, todos os bens devem ser deles futuramente.
c) A doação pode ser feita, desde que com anuência dos herdeiros necessários,

vide que Dona Maria já tem mais de 80 anos.
d) A doação pode ser feita, desde que não ultrapasse a parte disponível.
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12 [465003] O Trust é:
 
a) O beneficiário de um seetlor.
b) Uma aplicação financeira.
c) Essencialmente um contrato.
d) Normalmente uma instituição financeira.

13  [466005]  João  é  casado  com  Edineia  e  tem  um  filho  de  35  anos.  Ele  tem  a  ideia  de
deixar  um  de  seus  imóveis  com  seu  filho  Cláudio,  pois  ele  já  tem  uma  certa  idade  e
todavia não tem condições de adquirir seu próprio imóvel. Desta forma, João busca um
Profissional CFP® especialista no assunto e lhe conta que deseja fazer isso, pois quer que
o  filho  possa  morar  sozinho  e  tenha  o  sentimento  de  liberdade.  Assim  sendo,  o
Profissional  CFP®  diz  que  a  melhor  escolha  tributária  legal  para  que  o  filho  de  João
adquirisse  esse  imóvel,  que  foi  adquirido  há  20  anos,  seria:
 
a) Cláudio comprar o imóvel de seu pai a valor de mercado.
b) João vender o imóvel para seu filho a valor de custo.
c) João realizar uma doação de seu imóvel a valor de custo para o seu filho (base

tributária SP).
d) Seu filho renunciar para a esposa de João receber futuramente por meação e

quando ela vier a falecer, Cláudio receber por herança sem custos de impostos.

14  [466011]  Em  2020,  Rafael  doou  a  seu  afilhado  João  Guilhermo,  um  imóvel  que  tinha
valor de mercado de R$ 800 mil, mas que foi adquirido em 2010 por R$ 300 mil. Desta
forma, as obrigações tributárias surgidas por este fato gerador recaem sobre:
 
a) Rafael é deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital, enquanto

que João Guilherme deverá recolher o ITCMD, vide que ambos incidem sobre o
valor de mercado.

b) Rafael deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital e o ITCMD, vide
que ambos incidem sobre o valor de mercado.

c) João Guilhermo deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital e o
ITCMD, vide que ambos incidem sobre o valor de mercado.

d) O imposto de renda de ganho de capital poderá ser isento e João Guilhermo
deverá recolher ITCMD a valor de mercado.
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(4) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01 [307203] Faz parte da função de análise do planejador financeiro:
 
a) Avaliar exposição a risco do cliente.
b) Desenvolver recomendações de investimento.
c) Coletar documentação do cliente.
d) Monitorar situação do cliente.

02  [307207]  Um  cliente  tem  42  anos,  2  filhos,  renda  bruta  mensal  de  R$  25.000,00  e
despesas  mensais  de  R$  18.000,00.  Ele  possui  aplicado  R$  400.000,00  e  deseja  se
aposentar aos 65 anos de idade. Ele ainda tem o objetivo de comprar uma casa de
veraneio no valor de R$ 300.000,00 daqui a 5 anos. Dentre as opções abaixo, a sugestão
mais adequada que o planejador financeiro poderia fazer para esse cliente é:
 
a) manter a situação como está.
b) adquirir a casa de veraneio o quanto antes.
c) rever a carteira de investimentos e analisar opções mais agressivas de

aplicação.
d) aumentar o poder de poupança mensal e pesquisar opções de planos de

previdência.

03 [307212]  Rafael  recebe uma herança  e  deseja  investir  este  valor  por  18  meses.
Considerando  que  a  Selic-Meta  fique  acima  de  8,5%  durante  todo  o  período,  que  Taxa
Referencial seja 2% ao ano e a taxa CDI seja de 10% ao ano, ambas constantes durante
todo o período, qual a aplicação financeira que terá a maior rentabilidade?
 
a) Tesouro Prefixado (LTN) negociada a R$ 862,07.
b) LCI Pós Fixada a 85% CDI.
c) CDB Pós Fixado a 100% CDI.
d) Caderneta de Poupança.

04  [102307]  Na  verificação  da  adequação  de  produtos  e  serviços  ao  perfil  do  cliente,  o
profissional deve checar se:
I – O produto, serviço ou operação se enquadra aos objetivos do cliente.
II – A situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação.
III – O cenário econômico é condizente com a operação proposta.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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12 [465003] O Trust é:
 
a) O beneficiário de um seetlor.
b) Uma aplicação financeira.
c) Essencialmente um contrato.
d) Normalmente uma instituição financeira.

13  [466005]  João  é  casado  com  Edineia  e  tem  um  filho  de  35  anos.  Ele  tem  a  ideia  de
deixar  um  de  seus  imóveis  com  seu  filho  Cláudio,  pois  ele  já  tem  uma  certa  idade  e
todavia não tem condições de adquirir seu próprio imóvel. Desta forma, João busca um
Profissional CFP® especialista no assunto e lhe conta que deseja fazer isso, pois quer que
o  filho  possa  morar  sozinho  e  tenha  o  sentimento  de  liberdade.  Assim  sendo,  o
Profissional  CFP®  diz  que  a  melhor  escolha  tributária  legal  para  que  o  filho  de  João
adquirisse  esse  imóvel,  que  foi  adquirido  há  20  anos,  seria:
 
a) Cláudio comprar o imóvel de seu pai a valor de mercado.
b) João vender o imóvel para seu filho a valor de custo.
c) João realizar uma doação de seu imóvel a valor de custo para o seu filho (base

tributária SP).
d) Seu filho renunciar para a esposa de João receber futuramente por meação e

quando ela vier a falecer, Cláudio receber por herança sem custos de impostos.

14  [466011]  Em  2020,  Rafael  doou  a  seu  afilhado  João  Guilhermo,  um  imóvel  que  tinha
valor de mercado de R$ 800 mil, mas que foi adquirido em 2010 por R$ 300 mil. Desta
forma, as obrigações tributárias surgidas por este fato gerador recaem sobre:
 
a) Rafael é deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital, enquanto

que João Guilherme deverá recolher o ITCMD, vide que ambos incidem sobre o
valor de mercado.

b) Rafael deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital e o ITCMD, vide
que ambos incidem sobre o valor de mercado.

c) João Guilhermo deverá recolher o imposto de renda por ganho de capital e o
ITCMD, vide que ambos incidem sobre o valor de mercado.

d) O imposto de renda de ganho de capital poderá ser isento e João Guilhermo
deverá recolher ITCMD a valor de mercado.
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(4) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01 [307203] Faz parte da função de análise do planejador financeiro:
 
a) Avaliar exposição a risco do cliente.
b) Desenvolver recomendações de investimento.
c) Coletar documentação do cliente.
d) Monitorar situação do cliente.

02  [307207]  Um  cliente  tem  42  anos,  2  filhos,  renda  bruta  mensal  de  R$  25.000,00  e
despesas  mensais  de  R$  18.000,00.  Ele  possui  aplicado  R$  400.000,00  e  deseja  se
aposentar aos 65 anos de idade. Ele ainda tem o objetivo de comprar uma casa de
veraneio no valor de R$ 300.000,00 daqui a 5 anos. Dentre as opções abaixo, a sugestão
mais adequada que o planejador financeiro poderia fazer para esse cliente é:
 
a) manter a situação como está.
b) adquirir a casa de veraneio o quanto antes.
c) rever a carteira de investimentos e analisar opções mais agressivas de

aplicação.
d) aumentar o poder de poupança mensal e pesquisar opções de planos de

previdência.

03 [307212]  Rafael  recebe uma herança  e  deseja  investir  este  valor  por  18  meses.
Considerando  que  a  Selic-Meta  fique  acima  de  8,5%  durante  todo  o  período,  que  Taxa
Referencial seja 2% ao ano e a taxa CDI seja de 10% ao ano, ambas constantes durante
todo o período, qual a aplicação financeira que terá a maior rentabilidade?
 
a) Tesouro Prefixado (LTN) negociada a R$ 862,07.
b) LCI Pós Fixada a 85% CDI.
c) CDB Pós Fixado a 100% CDI.
d) Caderneta de Poupança.

04  [102307]  Na  verificação  da  adequação  de  produtos  e  serviços  ao  perfil  do  cliente,  o
profissional deve checar se:
I – O produto, serviço ou operação se enquadra aos objetivos do cliente.
II – A situação financeira do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação.
III – O cenário econômico é condizente com a operação proposta.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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05 [307211] Uma NTN-B com vencimento em um ano (252 dias úteis e 365 dias corridos)
está com uma taxa de 4,55% a.a. Se a inflação medida pelo IPCA esperada para o período
é de 3,45% ao ano, qual será o retorno real líquido que um cliente terá ao investir nesse
título?
 
a) 3,04%
b) 3,17%
c) 4,85%
d) 8,00%

06  [307228]  Um  investidor  possui  R$  6  milhões  em  investimentos  financeiros  (valor  já
líquido de Imposto de Renda) e deseja comprar uma casa de campo avaliada em R$
500.000,00.  Ele  possui  gastos  anuais  de  R$  250.000,00  e  projeta  inflação  anual  de  4%.
Considerando a aquisição da casa de campo e Imposto de Renda de 20% sobre ganhos de
capital, a taxa de retorno nominal anual que sua carteira de investimentos deve ter como
objetivo é de aproximadamente:
 
a) 5,68%
b) 8,73%
c) 10,47%
d) 10,91%

07 [307267] Uma carteira de investimentos, possui a seguinte composição:

 
a) Queda da inflação.
b) Queda da taxa Selic.
c) Aumento da inflação.
d) Aumento da taxa Selic.
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08 [307285] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

O mínimo que este investidor necessitará ter de retorno nominal  líquido, deverá ser
aproximadamente de:
 
a) 10,00% a.a.
b) 11,76% a.a.
c) 13,30% a.a.
d) 15,65% a.a.

09  [411004]  Rafael  tem 35  anos,  é  casado  e  tem 2  filhos  com 6  e  9  anos.  Tanto  Rafael
quanto a esposa trabalham em empresas privadas e viajam 2 vezes por ano durante as
férias dos filhos. Eles costumam gastar muito em lazer durante os finais de semana. Por
conta dos gastos familiares,  acreditam que poupam pouco por mês,  sendo que essa
pequena  sobra  mensal  é  investida  em  uma  carteira  bem  diversificada.  Diante  dessa
situação,  o  profissional  deveria  trabalhar  os  seguintes  os  componentes  do  Perfil  de
Competências  do  Planejador  Financeiro  no  serviço  a  ser  prestado  para  essa  família:
 
a) Planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal e planejamento sucessório.
b) Gestão de ativos, planejamento de aposentadoria e planejamento sucessório.
c) Gestão Financeira, planejamento fiscal e planejamento sucessório.
d) Gestão financeira, Gestão de Risco e planejamento de aposentadoria.

10  [412119]  Um consultor  financeiro  CFP® recebeu  uma recomendação  de  investimento
que parece ter um alto valor para o Índice de Sharpe. Ele faz uma avaliação minuciosa nos
dados do fundo de investimento para ter certeza das informações, mantém os arquivos e
toma cuidado para não fornecer nenhuma informação falsa. Para não perder tempo, ele
dispara um e-mail a todos os clientes com uma recomendação para aplicar neste fundo.
No  entanto,  ele  não  faz  a  aplicação  na  sua  pessoa  física,  pois  está  sem  recursos
financeiros. Em relação ao Código de Ética, o planejador financeiro:
 
a) não o violou.
b) o violou, por comunicar a recomendação via e-mail.
c) o violou, pois sempre que indicar uma recomendação a um cliente, deve investir

também.
d) o violou, pois não verificou se o investimento é apropriado para todos os

clientes.

11  [412124]  Um  Profissional  CFP®,  gestor  de  carteiras,  recebe  uma  proposta  de  um
cliente de ser compensado além do que receberia pela Asset na qual  trabalha,  caso
consiga dar um retorno acima do esperado. O Profissional aceita o acordo, mas não revela
a seu empregador. Neste caso, o profissional:
 
a) Não violou nenhum princípio do código de ética.
b) Violou o princípio da Imparcialidade.
c) Violou o princípio da Diligência.
d) Violou o princípio de Integridade.
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05 [307211] Uma NTN-B com vencimento em um ano (252 dias úteis e 365 dias corridos)
está com uma taxa de 4,55% a.a. Se a inflação medida pelo IPCA esperada para o período
é de 3,45% ao ano, qual será o retorno real líquido que um cliente terá ao investir nesse
título?
 
a) 3,04%
b) 3,17%
c) 4,85%
d) 8,00%

06  [307228]  Um  investidor  possui  R$  6  milhões  em  investimentos  financeiros  (valor  já
líquido de Imposto de Renda) e deseja comprar uma casa de campo avaliada em R$
500.000,00.  Ele  possui  gastos  anuais  de  R$  250.000,00  e  projeta  inflação  anual  de  4%.
Considerando a aquisição da casa de campo e Imposto de Renda de 20% sobre ganhos de
capital, a taxa de retorno nominal anual que sua carteira de investimentos deve ter como
objetivo é de aproximadamente:
 
a) 5,68%
b) 8,73%
c) 10,47%
d) 10,91%

07 [307267] Uma carteira de investimentos, possui a seguinte composição:

 
a) Queda da inflação.
b) Queda da taxa Selic.
c) Aumento da inflação.
d) Aumento da taxa Selic.
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08 [307285] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

O mínimo que este investidor necessitará ter de retorno nominal  líquido, deverá ser
aproximadamente de:
 
a) 10,00% a.a.
b) 11,76% a.a.
c) 13,30% a.a.
d) 15,65% a.a.

09  [411004]  Rafael  tem 35  anos,  é  casado  e  tem 2  filhos  com 6  e  9  anos.  Tanto  Rafael
quanto a esposa trabalham em empresas privadas e viajam 2 vezes por ano durante as
férias dos filhos. Eles costumam gastar muito em lazer durante os finais de semana. Por
conta dos gastos familiares,  acreditam que poupam pouco por mês,  sendo que essa
pequena  sobra  mensal  é  investida  em  uma  carteira  bem  diversificada.  Diante  dessa
situação,  o  profissional  deveria  trabalhar  os  seguintes  os  componentes  do  Perfil  de
Competências  do  Planejador  Financeiro  no  serviço  a  ser  prestado  para  essa  família:
 
a) Planejamento de aposentadoria, planejamento fiscal e planejamento sucessório.
b) Gestão de ativos, planejamento de aposentadoria e planejamento sucessório.
c) Gestão Financeira, planejamento fiscal e planejamento sucessório.
d) Gestão financeira, Gestão de Risco e planejamento de aposentadoria.

10  [412119]  Um consultor  financeiro  CFP® recebeu  uma recomendação  de  investimento
que parece ter um alto valor para o Índice de Sharpe. Ele faz uma avaliação minuciosa nos
dados do fundo de investimento para ter certeza das informações, mantém os arquivos e
toma cuidado para não fornecer nenhuma informação falsa. Para não perder tempo, ele
dispara um e-mail a todos os clientes com uma recomendação para aplicar neste fundo.
No  entanto,  ele  não  faz  a  aplicação  na  sua  pessoa  física,  pois  está  sem  recursos
financeiros. Em relação ao Código de Ética, o planejador financeiro:
 
a) não o violou.
b) o violou, por comunicar a recomendação via e-mail.
c) o violou, pois sempre que indicar uma recomendação a um cliente, deve investir

também.
d) o violou, pois não verificou se o investimento é apropriado para todos os

clientes.

11  [412124]  Um  Profissional  CFP®,  gestor  de  carteiras,  recebe  uma  proposta  de  um
cliente de ser compensado além do que receberia pela Asset na qual  trabalha,  caso
consiga dar um retorno acima do esperado. O Profissional aceita o acordo, mas não revela
a seu empregador. Neste caso, o profissional:
 
a) Não violou nenhum princípio do código de ética.
b) Violou o princípio da Imparcialidade.
c) Violou o princípio da Diligência.
d) Violou o princípio de Integridade.
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12 [412130] O princípio ético seguido por um Planejador CFP® que se comporta de forma
digna e respeitosa com seus clientes, colegas, instituições vinculadas ou concorrentes e
órgãos reguladores, sempre em conformidade com a legislação vigente e as regras e
princípios do Código de Ética da Planejar é:
 
a) Imparcialidade
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Competência

13 [412132] Um profissional CFP® ouviu um boato que um fundo de ações teria um ganho
extraordinário nos próximos dias. Baseado nisso, o profissional ligou para alguns clientes,
cujos  perfis  de  risco  eram  condizentes  com  essa  aplicação,  para  recomendar  o
investimento. Considere os seguintes Princípios do Código de Ética e Responsabilidade
Profissional da Planejar:
I – Objetividade
II – Imparcialidade
III – Competência
IV – Diligência
É correto afirmar que o profissional CFP® violou os Princípios expressos em:
 
a) I e III.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV

14 [412133] Maria Nilza e Felipe são casados pelo regime da comunhão parcial de bens.
Além de possuírem suas contas individuais no banco XYZ, eles também possuem uma
conta conjunta. Certo dia, Maria Nilza telefona para o gerente das suas contas, que é um
profissional CFP®, e solicita que seja enviado o extrato da conta individual do seu marido
Felipe. Desta forma, para atuar de acordo com o Código de Ética e Responsabilidade da
Planejar, o gerente:
 
a) pode enviar o extrato para Maria Nilza, vide que são casados pelo regime da

comunhão parcial de bens.
b) não deve enviar o extrato sem consultar o Felipe, já que eles não são casado

pelo regime da comunhão total de bens.
c) necessita consultar a área de compliance do banco para saber o que deve ser

feito.
d) não deve enviar o extrato a Maria Nilza.

15 [412136] De acordo com o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar,
uma denúncia contra um profissional CFP® acerca da violação de qualquer Princípio pode
ser feita:
 
a) por qualquer pessoa, desde que por telefone.
b) somente por profissionais CFP®, não sendo necessário o denunciante se

identificar.
c) apenas por profissionais CFP®, desde que por escrito e com identificação do

denunciante.
d) por qualquer pessoa, desde que por escrito e com identificação do denunciante.
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16  [412145]  Um Planejador  CFP® que  atende  aos  compromissos  profissionais  com zelo,
dedicação e rigor, cuidando e supervisionando adequadamente a execução dos serviços
profissionais  de  acordo  com o  escopo,  condições  e  prazos  acordados  com o  cliente  está
seguindo o princípio ético da Planejar chamado de:
 
a) Competência
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Integridade

17 [413114] O FPSB classificou as habilidades profissionais requeridas de um profissional
de planejamento financeiro em quatro áreas:
 
a) Competência, Prática, Comunicação e Cognição
b) Ética, Responsabilidade profissional, Prática e Comunicação.
c) Competência, Responsabilidade profissional, Prática e Comunicação.
d) Responsabilidade profissional, Prática, Comunicação e Cognição.

18  [413120]  De  acordo  com  o  Perfil  de  Competências  do  Planejador  Financeiro,  as
atividades que fazem parte da Coleta de um processo de planejamento financeiro são:
I – Determinar a atitude do cliente com relação a dívidas.
II – Determinar a tolerância do cliente ao risco de investimento.
III – Obter a idade do cliente.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

19 [413126] São habilidades profissionais requeridas de um profissional de planejamento
financeiro na área denominada Responsabilidade Profissional:
I – Estabelecer confiança em todas as relações profissionais.
II – Reconhecer o papel de interesse público da profissão e agir de acordo.
III – Cumprir as leis e regulamentos pertinentes a serviços financeiros.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) II.
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

20  [413127]  É  uma  das  habilidades  profissionais  requeridas  de  um  profissional  de
planejamento  financeiro  na  área  denominada  Prática:
 
a) Lidar com objeções e reclamações de maneira eficaz.
b) Não se apressar para entender os pontos levantados.
c) Apresentar raciocínios lógicos e persuasivos.
d) Cumprir as leis e regulamentos pertinentes a serviços financeiros.
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12 [412130] O princípio ético seguido por um Planejador CFP® que se comporta de forma
digna e respeitosa com seus clientes, colegas, instituições vinculadas ou concorrentes e
órgãos reguladores, sempre em conformidade com a legislação vigente e as regras e
princípios do Código de Ética da Planejar é:
 
a) Imparcialidade
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Competência

13 [412132] Um profissional CFP® ouviu um boato que um fundo de ações teria um ganho
extraordinário nos próximos dias. Baseado nisso, o profissional ligou para alguns clientes,
cujos  perfis  de  risco  eram  condizentes  com  essa  aplicação,  para  recomendar  o
investimento. Considere os seguintes Princípios do Código de Ética e Responsabilidade
Profissional da Planejar:
I – Objetividade
II – Imparcialidade
III – Competência
IV – Diligência
É correto afirmar que o profissional CFP® violou os Princípios expressos em:
 
a) I e III.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV

14 [412133] Maria Nilza e Felipe são casados pelo regime da comunhão parcial de bens.
Além de possuírem suas contas individuais no banco XYZ, eles também possuem uma
conta conjunta. Certo dia, Maria Nilza telefona para o gerente das suas contas, que é um
profissional CFP®, e solicita que seja enviado o extrato da conta individual do seu marido
Felipe. Desta forma, para atuar de acordo com o Código de Ética e Responsabilidade da
Planejar, o gerente:
 
a) pode enviar o extrato para Maria Nilza, vide que são casados pelo regime da

comunhão parcial de bens.
b) não deve enviar o extrato sem consultar o Felipe, já que eles não são casado

pelo regime da comunhão total de bens.
c) necessita consultar a área de compliance do banco para saber o que deve ser

feito.
d) não deve enviar o extrato a Maria Nilza.

15 [412136] De acordo com o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar,
uma denúncia contra um profissional CFP® acerca da violação de qualquer Princípio pode
ser feita:
 
a) por qualquer pessoa, desde que por telefone.
b) somente por profissionais CFP®, não sendo necessário o denunciante se

identificar.
c) apenas por profissionais CFP®, desde que por escrito e com identificação do

denunciante.
d) por qualquer pessoa, desde que por escrito e com identificação do denunciante.
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16  [412145]  Um Planejador  CFP® que  atende  aos  compromissos  profissionais  com zelo,
dedicação e rigor, cuidando e supervisionando adequadamente a execução dos serviços
profissionais  de  acordo  com o  escopo,  condições  e  prazos  acordados  com o  cliente  está
seguindo o princípio ético da Planejar chamado de:
 
a) Competência
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Integridade

17 [413114] O FPSB classificou as habilidades profissionais requeridas de um profissional
de planejamento financeiro em quatro áreas:
 
a) Competência, Prática, Comunicação e Cognição
b) Ética, Responsabilidade profissional, Prática e Comunicação.
c) Competência, Responsabilidade profissional, Prática e Comunicação.
d) Responsabilidade profissional, Prática, Comunicação e Cognição.

18  [413120]  De  acordo  com  o  Perfil  de  Competências  do  Planejador  Financeiro,  as
atividades que fazem parte da Coleta de um processo de planejamento financeiro são:
I – Determinar a atitude do cliente com relação a dívidas.
II – Determinar a tolerância do cliente ao risco de investimento.
III – Obter a idade do cliente.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

19 [413126] São habilidades profissionais requeridas de um profissional de planejamento
financeiro na área denominada Responsabilidade Profissional:
I – Estabelecer confiança em todas as relações profissionais.
II – Reconhecer o papel de interesse público da profissão e agir de acordo.
III – Cumprir as leis e regulamentos pertinentes a serviços financeiros.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) II.
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

20  [413127]  É  uma  das  habilidades  profissionais  requeridas  de  um  profissional  de
planejamento  financeiro  na  área  denominada  Prática:
 
a) Lidar com objeções e reclamações de maneira eficaz.
b) Não se apressar para entender os pontos levantados.
c) Apresentar raciocínios lógicos e persuasivos.
d) Cumprir as leis e regulamentos pertinentes a serviços financeiros.
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21 [101117] Qual o órgão responsável pelo cálculo da TR (Taxa Referencial)?
 
a) CMN
b) Banco Central
c) COPOM
d) CVM

22 [101230] São funções do Selic:
I - Custodiante dos títulos públicos federais.
II - Custodiante de operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e privados.
III - Liquida as operações do mercado interfinanceiro.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III

23 [101237] É uma atividade que pode ser efetuada por uma corretora de títulos e valores
mobiliários:
 
a) Crédito direto ao consumidor.
b) Securitização de recebíveis.
c) Intermediação de operações de câmbio.
d) Financiamento de capital de giro das empresas.

24  [201211]  De  acordo  com  a  Instrução  CVM  554,  são  considerados  investidores
profissionais:
 
a) As pessoas jurídicas não-financeiras com patrimônio líquido superior a R$

10.000.000,00.
b) As companhias seguradoras.
c) As pessoas físicas com patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 e que

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional.
d) Os investidores individuais que possuam investimentos financeiros com valor

igual ou superior a R$ 1.000.000,00 e que, adicionalmente, atestem por escrito
sua condição de investidor profissional.

25  [103125]  A  média  das  taxas  de  juros  em empréstimos  interbancários  realizados
exclusivamente  entre  bancos  que  não  são  do  mesmo  grupo  financeiro  lastreados  em
títulos  públicos  federais  é:
 
a) TBF
b) Selic
c) DI
d) TR
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26 [203108] Caso o governo necessite financiamento do seu déficit fiscal, ele poderá:
I - Vender Títulos Públicos.
II - Reduzir tarifas e barreiras para a importação.
III - Aumentar o depósito compulsório.
IV - Elevar impostos.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, II e IV.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) I e III.

27 [203126] Em um cenário com valorização do real frente ao dólar, a consequência mais
provável será:
 
a) redução do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
b) redução do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.
c) aumento do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
d) aumento do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.

28 [302102] Se o PIB é de R$ 2.000 bilhões, o consumo privado mais o do governo
totalizam R$ 1.500 bilhão, as exportações líquidas R$ 100 bilhões, a produção industrial
de R$ 900 bilhões, a produção agrícola de R$ 800 bilhões, o pagamento de juros da dívida
equivalente a R$ 20 bilhões, podemos afirmar que a produção de serviços é:
 
a) R$ 280 bilhões
b) R$ 300 bilhões
c) R$ 400 bilhões
d) R$ 420 bilhões

29 [412104] Nelson, profissional CFP®, utiliza rede social “Rostobook” e então se depara
com um debate político, ele resolve participar e defender sua opinião. Em certo momento
do debate começa a utilizar palavrões, e mensagens preconceituosas. Ao lado do seu
nome  na  rede  social  o  mesmo  expões  o  Selo  da  marca  CFP®.  É  possível  identificar  a
violação  do  princípio  ético:
 
a) Profissionalismo
b) Objetividade
c) Integridade
d) Imparcialidade

30 [302207] Um investidor deseja obter uma renda mensal vitalícia a valores de hoje, de
R$ 2.000,00.  Considerando as  aplicações financeiras  rendem 1,20% a.m e que a  taxa de
inflação esperada será de 0,50% a.m, para que este investidor possa atingir este objetivo
ele deverá acumular o valor aproximado de:
 
a) R$ 100.000,00
b) R$ 117.647,00
c) R$ 166.667,00
d) R$ 285.715,00
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21 [101117] Qual o órgão responsável pelo cálculo da TR (Taxa Referencial)?
 
a) CMN
b) Banco Central
c) COPOM
d) CVM

22 [101230] São funções do Selic:
I - Custodiante dos títulos públicos federais.
II - Custodiante de operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e privados.
III - Liquida as operações do mercado interfinanceiro.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) I e III
d) II e III

23 [101237] É uma atividade que pode ser efetuada por uma corretora de títulos e valores
mobiliários:
 
a) Crédito direto ao consumidor.
b) Securitização de recebíveis.
c) Intermediação de operações de câmbio.
d) Financiamento de capital de giro das empresas.

24  [201211]  De  acordo  com  a  Instrução  CVM  554,  são  considerados  investidores
profissionais:
 
a) As pessoas jurídicas não-financeiras com patrimônio líquido superior a R$

10.000.000,00.
b) As companhias seguradoras.
c) As pessoas físicas com patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 e que

adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional.
d) Os investidores individuais que possuam investimentos financeiros com valor

igual ou superior a R$ 1.000.000,00 e que, adicionalmente, atestem por escrito
sua condição de investidor profissional.

25  [103125]  A  média  das  taxas  de  juros  em empréstimos  interbancários  realizados
exclusivamente  entre  bancos  que  não  são  do  mesmo  grupo  financeiro  lastreados  em
títulos  públicos  federais  é:
 
a) TBF
b) Selic
c) DI
d) TR
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26 [203108] Caso o governo necessite financiamento do seu déficit fiscal, ele poderá:
I - Vender Títulos Públicos.
II - Reduzir tarifas e barreiras para a importação.
III - Aumentar o depósito compulsório.
IV - Elevar impostos.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, II e IV.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) I e III.

27 [203126] Em um cenário com valorização do real frente ao dólar, a consequência mais
provável será:
 
a) redução do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
b) redução do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.
c) aumento do déficit da conta turismo e aumento das margens das exportações.
d) aumento do déficit da conta turismo e redução das margens das exportações.

28 [302102] Se o PIB é de R$ 2.000 bilhões, o consumo privado mais o do governo
totalizam R$ 1.500 bilhão, as exportações líquidas R$ 100 bilhões, a produção industrial
de R$ 900 bilhões, a produção agrícola de R$ 800 bilhões, o pagamento de juros da dívida
equivalente a R$ 20 bilhões, podemos afirmar que a produção de serviços é:
 
a) R$ 280 bilhões
b) R$ 300 bilhões
c) R$ 400 bilhões
d) R$ 420 bilhões

29 [412104] Nelson, profissional CFP®, utiliza rede social “Rostobook” e então se depara
com um debate político, ele resolve participar e defender sua opinião. Em certo momento
do debate começa a utilizar palavrões, e mensagens preconceituosas. Ao lado do seu
nome  na  rede  social  o  mesmo  expões  o  Selo  da  marca  CFP®.  É  possível  identificar  a
violação  do  princípio  ético:
 
a) Profissionalismo
b) Objetividade
c) Integridade
d) Imparcialidade

30 [302207] Um investidor deseja obter uma renda mensal vitalícia a valores de hoje, de
R$ 2.000,00.  Considerando as  aplicações financeiras  rendem 1,20% a.m e que a  taxa de
inflação esperada será de 0,50% a.m, para que este investidor possa atingir este objetivo
ele deverá acumular o valor aproximado de:
 
a) R$ 100.000,00
b) R$ 117.647,00
c) R$ 166.667,00
d) R$ 285.715,00
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31 [103214] Um investidor teve uma rentabilidade nominal liquida de 15%. Portanto,
podemos afirmar que:
 
a) a rentabilidade real seria de 10%.
b) a rentabilidade real seria de 8%.
c) é impossível determinar a rentabilidade real sem saber a inflação.
d) a rentabilidade real seria igual a rentabilidade nominal liquida.

32 [302202] Um casal adquire um imóvel por R$ 500.000,00, pagando uma entrada de �R$
50.000,00  e  financiando  o  restante  em  240  prestações  mensais  iguais  e  consecutivas  e
com juros de 1% ao mês. Qual o valor da prestação mensal?
 
a) R$ 3.488,89
b) R$ 4.523,75
c) R$ 4.954,89
d) R$ 7.588,77

33 [302209] Um casal adquire um imóvel por R$ 480.000,00 em 240 prestações mensais
pela Tabela SAC com juros de 1% ao mês, sendo o primeiro pagamento ocorrendo 30 dias
após a liberação dos recursos. Qual o valor da primeira prestação?
 
a) R$ 4.800,00.
b) R$ 6.800,00
c) R$ 2.000,00
d) R$ 7.588,77

34 [302258] O Estado está cobrando um imposto do Guilherme e lhe deu duas opções:
pagar 6 parcelas sem juros de R$ 3.000,00, sendo a primeira no ato ou este valor total
com 4% de  desconto  caso  ele  opte  por  pagamento  a  vista.  Guilherme lhe  consulta
querendo saber qual a taxa de juros embutida da operação. Você responde que:
 
a) Zero, pois são 6 parcelas sem juros.
b) 1,18% a.m
c) 1,66% a.m.
d) 4,00% a.m

35 [302251] Seja a taxa spot de um ano de 15% ao ano e a taxa spot de dois anos de 20%
ao ano. A taxa a termo entre os prazos 150 e 300 dias úteis (considere ano com 252 dias
úteis) é de aproximadamente:
 
a) 5,82% ao ano
b) 10,45% ao ano.
c) 18,17% ao ano.
d) 25,22% ao ano.
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36 [302308] O dono de uma loja pode financiar uma mercadoria cujo preço à vista é de R$
1.200,00 em 10 prestações mensais, iguais e postecipadas de R$ 143,00, ou vender à
vista, e aplicar num fundo que rende uma taxa mensal constante e tal que o montante
após 10 meses seja R$ 1.652,00. Neste caso ele deve:
 
a) Vender a prazo, pois sua taxa de juros será de 3,25%.
b) Vender a prazo, pois sua taxa de juros será de 3,32%.
c) Vender à vista, pois sua taxa de juros será de 3,25%.
d) Vender à vista, pois sua taxa de juros será de 3,32%.

37  [302303]  Qual  é  o  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  do  seguinte  investimento,
considerando um custo de oportunidade de 12% a.a.:
• Investimento: R$ 2.000.000,00
• Caixa gerado no 1º ano: R$ 1.500.000,00
• Caixa gerado no 2º ano: R$ 1.000.000,00
• Caixa gerado no 3º ano: R$ 500.000,00
 
a) R$ 711.780,25
b) R$ 602.074,99
c) R$ 492.369,72
d) R$ 401.831,27

38  [302332]  Considere  as  seguintes  informações  a  respeito  da  Demonstração  do
Resultado do Exercício de uma empresa:
• Faturamento: R$ 10.000
• Custo das Mercadorias Vendidas: R$ 4.800
• Despesas de Depreciação: R$ 200
• Despesas Financeiras: R$ 190
• Despesas Operacionais: R$ 1.990
• Imposto de Renda: R$ 50
O Ebitda registrado por essa empresa foi de:
 
a) R$ 2.770
b) R$ 3.010
c) R$ 3.210
d) R$ 5.200

39 [302330] Um empreendedor abrirá seu próprio negócio. Ele prevê um investimento
inicial  de R$ 12.000.000,00 e ganhos anuais de R$ 4.500.000,00.  Todas as despesas
somam R$ 2.500.000,00 por ano e, no final do 5º ano, ele espera vender seu negócio por
R$ 14.000.000,00. A taxa livre de risco é 5%, a taxa de retorno exigida é 7% e o prêmio de
risco é 2%. A taxa de retorno deste investimento, desconsiderando inflação, será:
 
a) 7,00%
b) 14,00%
c) 18,95%
d) 23,45%
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31 [103214] Um investidor teve uma rentabilidade nominal liquida de 15%. Portanto,
podemos afirmar que:
 
a) a rentabilidade real seria de 10%.
b) a rentabilidade real seria de 8%.
c) é impossível determinar a rentabilidade real sem saber a inflação.
d) a rentabilidade real seria igual a rentabilidade nominal liquida.

32 [302202] Um casal adquire um imóvel por R$ 500.000,00, pagando uma entrada de �R$
50.000,00  e  financiando  o  restante  em  240  prestações  mensais  iguais  e  consecutivas  e
com juros de 1% ao mês. Qual o valor da prestação mensal?
 
a) R$ 3.488,89
b) R$ 4.523,75
c) R$ 4.954,89
d) R$ 7.588,77

33 [302209] Um casal adquire um imóvel por R$ 480.000,00 em 240 prestações mensais
pela Tabela SAC com juros de 1% ao mês, sendo o primeiro pagamento ocorrendo 30 dias
após a liberação dos recursos. Qual o valor da primeira prestação?
 
a) R$ 4.800,00.
b) R$ 6.800,00
c) R$ 2.000,00
d) R$ 7.588,77

34 [302258] O Estado está cobrando um imposto do Guilherme e lhe deu duas opções:
pagar 6 parcelas sem juros de R$ 3.000,00, sendo a primeira no ato ou este valor total
com 4% de  desconto  caso  ele  opte  por  pagamento  a  vista.  Guilherme lhe  consulta
querendo saber qual a taxa de juros embutida da operação. Você responde que:
 
a) Zero, pois são 6 parcelas sem juros.
b) 1,18% a.m
c) 1,66% a.m.
d) 4,00% a.m

35 [302251] Seja a taxa spot de um ano de 15% ao ano e a taxa spot de dois anos de 20%
ao ano. A taxa a termo entre os prazos 150 e 300 dias úteis (considere ano com 252 dias
úteis) é de aproximadamente:
 
a) 5,82% ao ano
b) 10,45% ao ano.
c) 18,17% ao ano.
d) 25,22% ao ano.
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36 [302308] O dono de uma loja pode financiar uma mercadoria cujo preço à vista é de R$
1.200,00 em 10 prestações mensais, iguais e postecipadas de R$ 143,00, ou vender à
vista, e aplicar num fundo que rende uma taxa mensal constante e tal que o montante
após 10 meses seja R$ 1.652,00. Neste caso ele deve:
 
a) Vender a prazo, pois sua taxa de juros será de 3,25%.
b) Vender a prazo, pois sua taxa de juros será de 3,32%.
c) Vender à vista, pois sua taxa de juros será de 3,25%.
d) Vender à vista, pois sua taxa de juros será de 3,32%.

37  [302303]  Qual  é  o  Valor  Presente  Líquido  (VPL)  do  seguinte  investimento,
considerando um custo de oportunidade de 12% a.a.:
• Investimento: R$ 2.000.000,00
• Caixa gerado no 1º ano: R$ 1.500.000,00
• Caixa gerado no 2º ano: R$ 1.000.000,00
• Caixa gerado no 3º ano: R$ 500.000,00
 
a) R$ 711.780,25
b) R$ 602.074,99
c) R$ 492.369,72
d) R$ 401.831,27

38  [302332]  Considere  as  seguintes  informações  a  respeito  da  Demonstração  do
Resultado do Exercício de uma empresa:
• Faturamento: R$ 10.000
• Custo das Mercadorias Vendidas: R$ 4.800
• Despesas de Depreciação: R$ 200
• Despesas Financeiras: R$ 190
• Despesas Operacionais: R$ 1.990
• Imposto de Renda: R$ 50
O Ebitda registrado por essa empresa foi de:
 
a) R$ 2.770
b) R$ 3.010
c) R$ 3.210
d) R$ 5.200

39 [302330] Um empreendedor abrirá seu próprio negócio. Ele prevê um investimento
inicial  de R$ 12.000.000,00 e ganhos anuais de R$ 4.500.000,00.  Todas as despesas
somam R$ 2.500.000,00 por ano e, no final do 5º ano, ele espera vender seu negócio por
R$ 14.000.000,00. A taxa livre de risco é 5%, a taxa de retorno exigida é 7% e o prêmio de
risco é 2%. A taxa de retorno deste investimento, desconsiderando inflação, será:
 
a) 7,00%
b) 14,00%
c) 18,95%
d) 23,45%
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40 [302341] Uma empresa possui R$ 300.000,00 de capital de terceiros e R$ 100.000,00
de capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 15% ao ano e o de capital
de terceiros, 10% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na alíquota de Imposto de
Renda de 40%, seu Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao ano será de:
 
a) 5,50%.
b) 8,25%.
c) 10,00%.
d) 11,25%.

41 [414507] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 200.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
• Ano 1: R$ 30.000,00
• Ano 2: R$ 40.000,00
• Ano 3: R$ 50.000,00
• Ano 4: R$ 60.000,00
• Ano 5: R$ 120.000,00

Considerando  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  de  5%  ao  ano,  podemos  afirmar  que  o
período  de  Payback  do  projeto  é  de:
 
a) 4 anos e 2 meses.
b) 4 anos e 3 meses.
c) 4 anos e 5 meses.
d) 4 anos e 6 meses.

42 [203209] As variáveis que impactam o cálculo do WACC (Weighted Average Capital
Cost) são:
 
a) Desvio padrão e Retorno da empresa.
b) Taxa livre de risco e Beta da empresa.
c) Capital Próprio e Capital de Terceiros, apenas. 
d) Capital Próprio, Capital de Terceiros e alíquota do IR.

43 [202206] Um investidor celebra contrato de carteira administrada com uma corretora.
Ao desempenhar esta atividade, a corretora aloca para a referida carteira, ações de uma
determinada companhia, cuja emissão pública tenha coordenado, em condições idênticas
ao mercado. Esta situação:
 
a) É impossível de ocorrer tendo em vista a barreira de informação da corretora.
b) É potencialmente de conflito de interesses.
c) Não é potencialmente de conflito de interesses.
d) Não ocorre, pois uma corretora jamais coordena uma emissão primária.
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44 [102142] São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro:

I – Um cliente vende um carro por R$ 60 mil, recebendo todo o valor em espécie de uma
concessionária de veículos.
II – Rafael, dono de uma pequena mercearia, após um dia onde sua cidade sofreu uma
forte enchente, vai ao banco e deposita R$ 2.500,00 em notas com mal cheiro e molhadas.
III – Um cliente novo realiza seis saques de R$ 9 mil no mesmo mês.

Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) I e III
d) I, II e III

45 [102217] O Conselho de Administração da empresa ABC, se reuniu e decidiu que irão
fazer uma proposta para tentar comprar a totalidade das ações da empresa XYZ. Desta
forma, os diretores que estavam na reunião:
 
a) podem utilizar estas informações para realizar operações no mercado

financeiro, desde autorizados pela CVM.
b) podem utilizar estas informações para realizar operações no mercado

financeiro, desde que a informação não seja repassada ao público.
c) não podem utilizar estas informações para realizar operações no mercado

financeiro.
d) não poderiam obter informação privilegiada.

46 [415119] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) R$ 1.400.000,00
b) R$ 1.560.000,00
c) R$ 2.350.000,00
d) R$ 3.910.000,00
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40 [302341] Uma empresa possui R$ 300.000,00 de capital de terceiros e R$ 100.000,00
de capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 15% ao ano e o de capital
de terceiros, 10% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na alíquota de Imposto de
Renda de 40%, seu Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao ano será de:
 
a) 5,50%.
b) 8,25%.
c) 10,00%.
d) 11,25%.

41 [414507] Considere um projeto que necessita um investimento inicial de R$ 200.000,00
e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma:
• Ano 1: R$ 30.000,00
• Ano 2: R$ 40.000,00
• Ano 3: R$ 50.000,00
• Ano 4: R$ 60.000,00
• Ano 5: R$ 120.000,00

Considerando  a  Taxa  Mínima  de  Atratividade  de  5%  ao  ano,  podemos  afirmar  que  o
período  de  Payback  do  projeto  é  de:
 
a) 4 anos e 2 meses.
b) 4 anos e 3 meses.
c) 4 anos e 5 meses.
d) 4 anos e 6 meses.

42 [203209] As variáveis que impactam o cálculo do WACC (Weighted Average Capital
Cost) são:
 
a) Desvio padrão e Retorno da empresa.
b) Taxa livre de risco e Beta da empresa.
c) Capital Próprio e Capital de Terceiros, apenas. 
d) Capital Próprio, Capital de Terceiros e alíquota do IR.

43 [202206] Um investidor celebra contrato de carteira administrada com uma corretora.
Ao desempenhar esta atividade, a corretora aloca para a referida carteira, ações de uma
determinada companhia, cuja emissão pública tenha coordenado, em condições idênticas
ao mercado. Esta situação:
 
a) É impossível de ocorrer tendo em vista a barreira de informação da corretora.
b) É potencialmente de conflito de interesses.
c) Não é potencialmente de conflito de interesses.
d) Não ocorre, pois uma corretora jamais coordena uma emissão primária.
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44 [102142] São considerados exemplos de indícios do crime de lavagem de dinheiro:

I – Um cliente vende um carro por R$ 60 mil, recebendo todo o valor em espécie de uma
concessionária de veículos.
II – Rafael, dono de uma pequena mercearia, após um dia onde sua cidade sofreu uma
forte enchente, vai ao banco e deposita R$ 2.500,00 em notas com mal cheiro e molhadas.
III – Um cliente novo realiza seis saques de R$ 9 mil no mesmo mês.

Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) I e III
d) I, II e III

45 [102217] O Conselho de Administração da empresa ABC, se reuniu e decidiu que irão
fazer uma proposta para tentar comprar a totalidade das ações da empresa XYZ. Desta
forma, os diretores que estavam na reunião:
 
a) podem utilizar estas informações para realizar operações no mercado

financeiro, desde autorizados pela CVM.
b) podem utilizar estas informações para realizar operações no mercado

financeiro, desde que a informação não seja repassada ao público.
c) não podem utilizar estas informações para realizar operações no mercado

financeiro.
d) não poderiam obter informação privilegiada.

46 [415119] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) R$ 1.400.000,00
b) R$ 1.560.000,00
c) R$ 2.350.000,00
d) R$ 3.910.000,00
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47 [415120] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) R$ 17.500,00
b) R$ 18.000,00
c) R$ 20.000,00
d) R$ 21.150,00

48 [415110] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O Patrimônio Líquido da família é de:
 
a) R$ 12.471.000,00
b) R$ 12.806.000,00
c) R$ 12.986.000,00
d) R$ 17.986.000,00

132
Apostila

A Bíblia para o CFP®

49 [415111] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O índice de Poupança desta família é de:
 
a) 54%
b) 55%
c) 58%
d) 59%
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47 [415120] Uma família possui os seguintes dados financeiros, conforme figura abaixo:

 
a) R$ 17.500,00
b) R$ 18.000,00
c) R$ 20.000,00
d) R$ 21.150,00

48 [415110] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O Patrimônio Líquido da família é de:
 
a) R$ 12.471.000,00
b) R$ 12.806.000,00
c) R$ 12.986.000,00
d) R$ 17.986.000,00
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49 [415111] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O índice de Poupança desta família é de:
 
a) 54%
b) 55%
c) 58%
d) 59%
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50 [415112] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O valor dos Bens de Uso da família é:
 
a) R$ 2.420.000,00
b) R$ 3.620.000,00
c) R$ 4.420.000,00
d) R$ 9.936.000,00

51 [415305] São riscos cobertos pelo seguro contra Danos Físicos ao Imóvel (DFI):
 
a) Destelhamento causado por desgaste das telhas em função de uso prolongado.
b) Alagamento provocado por chuvas ou rompimento de canos e tubulações

pertencentes ao imóvel segurado.
c) Ameaça de desmoronamento, independente de comprovação.
d) Incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, desmoronamento total ou parcial

de paredes, vigas ou outra parte estrutural do imóvel.

52 [102402] Em relação ao planejamento de liquidez, é correto afirmar que:
 
a) A baixa necessidade por liquidez restringe a capacidade e mesmo a disposição

psicológica do investidor em assumir riscos.
b) As necessidades de liquidez não estão relacionadas a eventos imediatos,

correntes ou planejados.
c) Reservas para eventos inesperados geralmente cobrem um período de 3 a 12

meses.
d) Necessidades correntes podem ser satisfeitas somente através de rendas.
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53 [415306] O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida do segurado, nos
seguintes casos:
I - morte
II - invalidez
III - desemprego voluntário
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III

54 [415311] Rafael contrai um empréstimo no valor de R$ 10.000,00, com taxa de juros
anunciada de 3% ao mês, para pagamento em uma parcela única, três meses após a
contratação. Sejam ainda devidos no empréstimo IOF de R$ 113,00 e taxa de confecção de
cadastro  para  início  de  relacionamento  no  valor  de  R$  500,00,  custos  que  serão
financiados pela instituição financeira. O Custo Efetivo Total (CET) da operação será?
 
a) 3,00%
b) 3,94%
c) 4,78%
d) 5,06%

135



139Apostila
A Bíblia para o CFP®

50 [415112] Em uma reunião com seu cliente Rafael, você coleta as seguintes informações
da sua família:
• Imóvel residencial para moradia com valor R$ 2.220.000,00;
• Imóvel Comercial com valor de R$ 3.600.000,00, locado por R$ 200.000,00 líquido por
ano;
• Casa na praia para veraneio com valor de R$ 1.200.000,00;
• Dois veículos da família no valor de R$ 100.000,00 cada que geram R$ 20.000,00 de
despesas ao total por ano;
• Aplicação em Fundos DI com liquidez diária no valor de R$ 520.000,00;
• Aplicação em CRA com vencimento em 6 anos no valor de R$ 436.000,00;
• Aplicação em Debêntures com vencimento em 3 anos no valor de R$ 580.000,00;
• Aplicação em ações com valor de mercado de R$ 4.500.000,00 com dividendos de R$
185.000,00 por ano;
• Aplicação anual de R$ 18.000,00 em PGBL, no qual possui saldo total de R$ 280.000,00;
• Apólice de seguro de vida de R$ 5.000.000,00 com prêmio anual de 14.000,00;
• Financiamento imobiliário de R$ 550.000,00 com despesas financeiras de R$ 65.000,00
por ano;
• Salário líquido anual de R$ 1.350.000,00;
• Gastos anuais com IPTU sobre todos os imóveis de R$ 150.000,00;
• Despesa anual com educação dos filhos no valor de R$ 190.000,00;
• Despesa anual com vestuários no valor de R$ 120.000,00;
• Despesa anual com alimentação no valor de R$ 80.000,00;
• Despesas anuais com cartão de crédito (exceto alimentação, educação e vestuário) em
R$ 135.000,00.

O valor dos Bens de Uso da família é:
 
a) R$ 2.420.000,00
b) R$ 3.620.000,00
c) R$ 4.420.000,00
d) R$ 9.936.000,00

51 [415305] São riscos cobertos pelo seguro contra Danos Físicos ao Imóvel (DFI):
 
a) Destelhamento causado por desgaste das telhas em função de uso prolongado.
b) Alagamento provocado por chuvas ou rompimento de canos e tubulações

pertencentes ao imóvel segurado.
c) Ameaça de desmoronamento, independente de comprovação.
d) Incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, desmoronamento total ou parcial

de paredes, vigas ou outra parte estrutural do imóvel.

52 [102402] Em relação ao planejamento de liquidez, é correto afirmar que:
 
a) A baixa necessidade por liquidez restringe a capacidade e mesmo a disposição

psicológica do investidor em assumir riscos.
b) As necessidades de liquidez não estão relacionadas a eventos imediatos,

correntes ou planejados.
c) Reservas para eventos inesperados geralmente cobrem um período de 3 a 12

meses.
d) Necessidades correntes podem ser satisfeitas somente através de rendas.
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53 [415306] O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida do segurado, nos
seguintes casos:
I - morte
II - invalidez
III - desemprego voluntário
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III

54 [415311] Rafael contrai um empréstimo no valor de R$ 10.000,00, com taxa de juros
anunciada de 3% ao mês, para pagamento em uma parcela única, três meses após a
contratação. Sejam ainda devidos no empréstimo IOF de R$ 113,00 e taxa de confecção de
cadastro  para  início  de  relacionamento  no  valor  de  R$  500,00,  custos  que  serão
financiados pela instituição financeira. O Custo Efetivo Total (CET) da operação será?
 
a) 3,00%
b) 3,94%
c) 4,78%
d) 5,06%
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(4) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202608] Um investidor que está considerando adquirir ações de uma empresa assiste
a uma palestra onde o apresentador fornece apenas dados positivos sobre a companhia,
enaltecendo o retorno acima de 20% ao ano, registrado nos últimos 3 anos. O investidor
decide então por comprar a ação, mas, quando solicita que o corretor execute a ordem de
compra,  recebe  um  relatório  afirmando  que  o  retorno  dessa  ação  ajustado  ao  risco  nos
últimos 3 anos foi bastante desfavorável. Isso faz com que o investidor desista de comprar
a  ação.  Nesse  caso,  pode-se  afirmar  que  esse  investidor  apresenta  o  comportamento
viesado  conhecido  por:
 
a) Framing.
b) Auto Atribuição.
c) Desconto Hiperbólico.
d) Aversão a perdas.

02 [202633] Rafael leu em uma revista, três meses atrás, sobre a crise imobiliária do
Subprime que ocorreu nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Desde então, ele evita
investimentos atrelados a imóveis por acreditar que ela possa ocorrer novamente. Desta
forma, as finanças comportamentais define esse tipo de comportamento como:
 
a) Representatividade.
b) Disponibilidade.
c) Ancoragem.
d) Efeito Manada.

03  [307107]  Analisando  o  gráfico  abaixo,  podemos  afirmar  que  o  investidor  apresenta  o
viés comportamental:

 
a) Representatividade.
b) Disponibilidade.
c) Teoria da Perspectiva.
d) Excesso de Confiança.
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04 [104134] Um investidor pessoa física deseja fazer aplicações financeiras em renda fixa.
Desta forma, o seu planejador financeiro lhe informa que:
I – Debêntures Incentivadas possuem garantia do FGC até o limite de R$ 250.000,00 e
também são isentas de imposto de renda.
II  –  Debêntures de Infraestrutura não possuem garantia do FGC, mas podem possuir
isenção fiscal para pessoas físicas.
III  –  Aplicações  em  LCI  têm  como  lastro  financiamentos  imobiliários,  garantidos
por  hipoteca  ou  alienação  fiduciária.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

05 [303113] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários.

 
a) R$ 113.973,00.
b) R$ 110.000,00.
c) R$ 108.428,57.
d) R$ 100.000,00.

06 [303117] Uma debênture brasileira de 10 anos, vendido a R$1.197,93 que tem um
cupom anual de 12% a.a, tem um YTM de aproximadamente:
 
a) 4,00% a.a.
b) 6,45% a.a.
c) 7,58% a.a.
d) 8,93% a.a.
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(4) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202608] Um investidor que está considerando adquirir ações de uma empresa assiste
a uma palestra onde o apresentador fornece apenas dados positivos sobre a companhia,
enaltecendo o retorno acima de 20% ao ano, registrado nos últimos 3 anos. O investidor
decide então por comprar a ação, mas, quando solicita que o corretor execute a ordem de
compra,  recebe  um  relatório  afirmando  que  o  retorno  dessa  ação  ajustado  ao  risco  nos
últimos 3 anos foi bastante desfavorável. Isso faz com que o investidor desista de comprar
a  ação.  Nesse  caso,  pode-se  afirmar  que  esse  investidor  apresenta  o  comportamento
viesado  conhecido  por:
 
a) Framing.
b) Auto Atribuição.
c) Desconto Hiperbólico.
d) Aversão a perdas.

02 [202633] Rafael leu em uma revista, três meses atrás, sobre a crise imobiliária do
Subprime que ocorreu nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Desde então, ele evita
investimentos atrelados a imóveis por acreditar que ela possa ocorrer novamente. Desta
forma, as finanças comportamentais define esse tipo de comportamento como:
 
a) Representatividade.
b) Disponibilidade.
c) Ancoragem.
d) Efeito Manada.

03  [307107]  Analisando  o  gráfico  abaixo,  podemos  afirmar  que  o  investidor  apresenta  o
viés comportamental:

 
a) Representatividade.
b) Disponibilidade.
c) Teoria da Perspectiva.
d) Excesso de Confiança.
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04 [104134] Um investidor pessoa física deseja fazer aplicações financeiras em renda fixa.
Desta forma, o seu planejador financeiro lhe informa que:
I – Debêntures Incentivadas possuem garantia do FGC até o limite de R$ 250.000,00 e
também são isentas de imposto de renda.
II  –  Debêntures de Infraestrutura não possuem garantia do FGC, mas podem possuir
isenção fiscal para pessoas físicas.
III  –  Aplicações  em  LCI  têm  como  lastro  financiamentos  imobiliários,  garantidos
por  hipoteca  ou  alienação  fiduciária.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

05 [303113] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários.

 
a) R$ 113.973,00.
b) R$ 110.000,00.
c) R$ 108.428,57.
d) R$ 100.000,00.

06 [303117] Uma debênture brasileira de 10 anos, vendido a R$1.197,93 que tem um
cupom anual de 12% a.a, tem um YTM de aproximadamente:
 
a) 4,00% a.a.
b) 6,45% a.a.
c) 7,58% a.a.
d) 8,93% a.a.
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07  [107107]  As  empresas  de  rating  reclassificaram  as  Debêntures  da  “RToro  Education
S/A” com risco CC para CCC. Desta forma, qual é a principal mudança pra empresa, caso
não haja outras mudanças no mercado financeiro?
 
a) A empresa pagará menos juros para as debêntures em circulação.
b) A empresa pagará mais juros para as debêntures em circulação.
c) A empresa pagará menos juros para novas emissões de debêntures.
d) A empresa pagará mais juros para novas emissões de debêntures.

08 [204240] Fábio assumiu uma posição vendida em ações. Desta forma, como ele faz
para reverter essa posição?
 
a) Ele deve comprar o mesmo valor financeiro que vendeu inicialmente.
b) Ele deve comprar a mesma quantidade de ações que vendeu inicialmente.
c) Ele deve vender o mesmo valor financeiro que vendeu inicialmente.
d) Ele deve vender a mesma quantidade de ações que vendeu inicialmente.

09 [303216] Um investidor vendeu 1.000 ações a descoberto por R$ 50,00 cada ação e,
para isso, a bolsa exigiu um depósito de margem equivalente a 50% da operação. Após 30
dias, o investidor recompra todas as ações por R$ 40,00 cada. Considerando que ele teve
um custo pelo aluguel e emolumentos de R$ 3,00 por ação, o ganho percentual com a
operação foi de:
 
a) 14%
b) 20%
c) 28%
d) 40%

10 [422007] Victório deseja comprar as ações de uma certa empresa e pede ajuda a um
analista para lhe dizer qual seria o valor justo devido ao seu risco de mercado. Desta
forma, o analista informa ao Victório que fará uma análise com as seguintes premissas:
expectativa de pagamento de dividendos para o próximo ano de R$ 1,85; crescimento real
esperado no pagamento dos dividendos de 2,5% a.a; covariância da ação com o mercado
de 0,055; variância do retorno de mercado é de 0,0625; taxa livre de risco (real) de 4,5%
a.a; e prêmio de mercado é 7% a.a. Desta forma, segundo o modelo de Gordon, o valor
que o analista dirá ao Victório será aproximadamente de:
 
a) R$ 22,67
b) R$ 23,24.
c) R$ 38,47
d) R$ 55,57
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11 [306357] Considerando os seguintes dados:
Taxa de juros do ativo livre de risco = 5%
Beta do ativo = 0,5
Retorno da carteira de mercado = 12%
Se houver uma elevação de 2% no prêmio de risco do mercado, considerando a mesma
taxa de juros do ativo livre de risco, qual será o retorno esperado do ativo, segundo o
modelo CAPM:
 
a) 7,5%
b) 9,5%
c) 10,5%
d) 15%

12 [205325] Sobre o FIDC, analise as alternativas a seguir:
I - Obrigatoriamente somente pode investir em direitos creditórios.
II - Pode ser constituído como fundo aberto ou fundo fechado.
III – Somente pode ser objeto de oferta para investidores qualificados.
IV – Podem possuir cotas Subordinadas, Sênior e Ordinária
Assinale a alternativa correta:
 
a) I e IV
b) II e III
c) II, III e IV
d) I, II e IV

13 [105164] Em relação ao Administrador Fiduciário, analise as afirmativas abaixo:
I – Tem a função de constituição e administração do fundo de investimento.
II – Deve supervisionar diligentemente a gestão de riscos implementada pelo gestor de
recursos contratado.
III – É responsável pela elaboração dos documentos aos cotistas.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

14 [304201]  Um fundo multimercado visa  um retorno  de  150% do CDI,  podendo se
alavancar em até 200% do seu patrimônio. Considerando que em um determinado dia, o
fundo estava utilizando todo o seu limite de alavancagem e os preços dos ativos da sua
carteira desvalorizem 15%, qual será o percentual de perda do valor da sua cota?
 
a) 15%
b) 30%
c) 45%
d) 60%
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07  [107107]  As  empresas  de  rating  reclassificaram  as  Debêntures  da  “RToro  Education
S/A” com risco CC para CCC. Desta forma, qual é a principal mudança pra empresa, caso
não haja outras mudanças no mercado financeiro?
 
a) A empresa pagará menos juros para as debêntures em circulação.
b) A empresa pagará mais juros para as debêntures em circulação.
c) A empresa pagará menos juros para novas emissões de debêntures.
d) A empresa pagará mais juros para novas emissões de debêntures.

08 [204240] Fábio assumiu uma posição vendida em ações. Desta forma, como ele faz
para reverter essa posição?
 
a) Ele deve comprar o mesmo valor financeiro que vendeu inicialmente.
b) Ele deve comprar a mesma quantidade de ações que vendeu inicialmente.
c) Ele deve vender o mesmo valor financeiro que vendeu inicialmente.
d) Ele deve vender a mesma quantidade de ações que vendeu inicialmente.

09 [303216] Um investidor vendeu 1.000 ações a descoberto por R$ 50,00 cada ação e,
para isso, a bolsa exigiu um depósito de margem equivalente a 50% da operação. Após 30
dias, o investidor recompra todas as ações por R$ 40,00 cada. Considerando que ele teve
um custo pelo aluguel e emolumentos de R$ 3,00 por ação, o ganho percentual com a
operação foi de:
 
a) 14%
b) 20%
c) 28%
d) 40%

10 [422007] Victório deseja comprar as ações de uma certa empresa e pede ajuda a um
analista para lhe dizer qual seria o valor justo devido ao seu risco de mercado. Desta
forma, o analista informa ao Victório que fará uma análise com as seguintes premissas:
expectativa de pagamento de dividendos para o próximo ano de R$ 1,85; crescimento real
esperado no pagamento dos dividendos de 2,5% a.a; covariância da ação com o mercado
de 0,055; variância do retorno de mercado é de 0,0625; taxa livre de risco (real) de 4,5%
a.a; e prêmio de mercado é 7% a.a. Desta forma, segundo o modelo de Gordon, o valor
que o analista dirá ao Victório será aproximadamente de:
 
a) R$ 22,67
b) R$ 23,24.
c) R$ 38,47
d) R$ 55,57
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11 [306357] Considerando os seguintes dados:
Taxa de juros do ativo livre de risco = 5%
Beta do ativo = 0,5
Retorno da carteira de mercado = 12%
Se houver uma elevação de 2% no prêmio de risco do mercado, considerando a mesma
taxa de juros do ativo livre de risco, qual será o retorno esperado do ativo, segundo o
modelo CAPM:
 
a) 7,5%
b) 9,5%
c) 10,5%
d) 15%

12 [205325] Sobre o FIDC, analise as alternativas a seguir:
I - Obrigatoriamente somente pode investir em direitos creditórios.
II - Pode ser constituído como fundo aberto ou fundo fechado.
III – Somente pode ser objeto de oferta para investidores qualificados.
IV – Podem possuir cotas Subordinadas, Sênior e Ordinária
Assinale a alternativa correta:
 
a) I e IV
b) II e III
c) II, III e IV
d) I, II e IV

13 [105164] Em relação ao Administrador Fiduciário, analise as afirmativas abaixo:
I – Tem a função de constituição e administração do fundo de investimento.
II – Deve supervisionar diligentemente a gestão de riscos implementada pelo gestor de
recursos contratado.
III – É responsável pela elaboração dos documentos aos cotistas.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

14 [304201]  Um fundo multimercado visa  um retorno  de  150% do CDI,  podendo se
alavancar em até 200% do seu patrimônio. Considerando que em um determinado dia, o
fundo estava utilizando todo o seu limite de alavancagem e os preços dos ativos da sua
carteira desvalorizem 15%, qual será o percentual de perda do valor da sua cota?
 
a) 15%
b) 30%
c) 45%
d) 60%
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15 [204348] Com relação aos gráficos abaixo, o titular da opção vai exercer o seu direito,
caso o preço do ativo-objeto for menor que o preço de exercício, apenas nos cenários:

 
a) I
b) II
c) I e III
d) II e III

16 [204363] A compra de uma opção americana de compra de uma ação é uma estratégia
de alavancagem pois:
 
a) Possibilita o investimento na ação por uma fração de seu preço no mercado à

vista.
b) Obrigada o titular a permanecer com essa posição no mercado até a data de

vencimento.
c) Possibilita o investimento na ação sem desembolso inicial de recursos.
d) Exige do titular o depósito de margem de garantia em títulos ou em dinheiro.

17 [303309] Guilherme possui investimentos em ações no valor R$ 50 milhões com um
beta mensurado em 1,4.  Como o cenário econômico brasileiro está nebuloso, ele lhe
informa que gostaria de proteger sua carteira utilizando contratos futuros do Ibovespa
para os próximos 2 meses. Atualmente o índice futuro do Ibovespa para esse prazo está
sendo negociado a 70.000 pontos. Desta forma, para Guilherme proteger a carteira de um
risco sistêmico, ele deverá:
 
a) Vender 714 contratos
b) Comprar 714 contratos
c) Comprar 1.000 contratos
d) Vender 1.000 contratos

18  [303509]  Dentre  as  alternativas  abaixo,  os  títulos  negociados  no  mercado  norte
americano e que não possuem risco de reinvestimentos são:
 
a) T-Bills e Commercial Papers
b) T-Bills e TIPS
c) T-Bonds e T-Notes
d) T-Bonds e TIPS
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19  [303524]  Considere  as  seguintes  afirmativas  abaixo  em  relação  aos  títulos  emitidos
nos EUA chamados de Commercial Papers:
I – São títulos que necessitam de registro na SEC.
II – Possuem baixa liquidez no mercado secundário.
III – São títulos de curto prazo
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II.
c) II e III
d) I, II e III

20 [303521] Um T-Bond está sendo negociado com remuneração de 6% ao ano e possui
uma taxa de cupom de 5% ao ano. Desta forma, esse título está sendo negociado:
 
a) Com ágio.
b) Com deságio.
c) No par.
d) Prematuramente.

21 [306308] Qual(is) fator(es) abaixo são semelhanças dos modelos CAPM e APT?
I – Coeficiente Beta
II – Taxa Livre de Risco (TLR)
III – Múltiplos fatores de risco
Está correto o que se afirma em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

22 [306341] Sabendo-se que o retorno do mercado é 18% e utilizando os dados da tabela
abaixo, o Beta da ação Z será:

 
a) 0,6.
b) 0,7.
c) 0,8.
d) 0,9.
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15 [204348] Com relação aos gráficos abaixo, o titular da opção vai exercer o seu direito,
caso o preço do ativo-objeto for menor que o preço de exercício, apenas nos cenários:

 
a) I
b) II
c) I e III
d) II e III

16 [204363] A compra de uma opção americana de compra de uma ação é uma estratégia
de alavancagem pois:
 
a) Possibilita o investimento na ação por uma fração de seu preço no mercado à

vista.
b) Obrigada o titular a permanecer com essa posição no mercado até a data de

vencimento.
c) Possibilita o investimento na ação sem desembolso inicial de recursos.
d) Exige do titular o depósito de margem de garantia em títulos ou em dinheiro.

17 [303309] Guilherme possui investimentos em ações no valor R$ 50 milhões com um
beta mensurado em 1,4.  Como o cenário econômico brasileiro está nebuloso, ele lhe
informa que gostaria de proteger sua carteira utilizando contratos futuros do Ibovespa
para os próximos 2 meses. Atualmente o índice futuro do Ibovespa para esse prazo está
sendo negociado a 70.000 pontos. Desta forma, para Guilherme proteger a carteira de um
risco sistêmico, ele deverá:
 
a) Vender 714 contratos
b) Comprar 714 contratos
c) Comprar 1.000 contratos
d) Vender 1.000 contratos

18  [303509]  Dentre  as  alternativas  abaixo,  os  títulos  negociados  no  mercado  norte
americano e que não possuem risco de reinvestimentos são:
 
a) T-Bills e Commercial Papers
b) T-Bills e TIPS
c) T-Bonds e T-Notes
d) T-Bonds e TIPS
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19  [303524]  Considere  as  seguintes  afirmativas  abaixo  em  relação  aos  títulos  emitidos
nos EUA chamados de Commercial Papers:
I – São títulos que necessitam de registro na SEC.
II – Possuem baixa liquidez no mercado secundário.
III – São títulos de curto prazo
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II.
c) II e III
d) I, II e III

20 [303521] Um T-Bond está sendo negociado com remuneração de 6% ao ano e possui
uma taxa de cupom de 5% ao ano. Desta forma, esse título está sendo negociado:
 
a) Com ágio.
b) Com deságio.
c) No par.
d) Prematuramente.

21 [306308] Qual(is) fator(es) abaixo são semelhanças dos modelos CAPM e APT?
I – Coeficiente Beta
II – Taxa Livre de Risco (TLR)
III – Múltiplos fatores de risco
Está correto o que se afirma em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

22 [306341] Sabendo-se que o retorno do mercado é 18% e utilizando os dados da tabela
abaixo, o Beta da ação Z será:

 
a) 0,6.
b) 0,7.
c) 0,8.
d) 0,9.
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23 [207225] Um investidor possui o ativo A em sua carteira e está em dúvida entre
comprar os ativos B ou C.

 
a) B, pois tem correlação positiva.
b) C, pois tem correlação negativa.
c) B, pois tem o menor beta.
d) C, pois tem o menor desvio padrão.

24 [427315] Um investidor, que possui R$ 100 milhões para investir, opta por rebalancear
sua carteira conforme a técnica CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Para tal,
define piso  de R$ 80 milhões,  multiplicador  5  e  elege apenas dois  ativos  para compor  a
carteira: com risco e livre de risco. No momento do primeiro rebalanceamento, desde a
alocação inicial, os ativos com risco sofreram desvalorização de 5%. Com base na técnica
CPPI, nesse primeiro rebalanceamento, com relação ao ativo livre de risco, o investidor
deveria:
 
a) Comprar R$ 25 milhões.
b) Vender R$ 20 milhões.
c) Comprar R$ 20 milhões.
d) Vender R$ 25 milhões.

25 [207308] Value at risk (VaR) de uma carteira, com 95% de confiança, medido através
de uma série de retornos diários em 20 dias, é R$ 1.000,00. Isto indica que esta carteira
tem:
 
a) 95% de possibilidade de perder mais de R$ 1.000,00 por dia em sua posição.
b) 5% de possibilidade de perder até R$ 1.000,00 em 20 dias.
c) 95% de possibilidade de perder até R$ 1.000,00 por dia em sua posição.
d) 5% de possibilidade de perder mais de R$ 1.000,00 após 20 dias.
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26 [306318] Um investidor pretende realizar uma aplicação de uma carteira composta
pelas ações A e B, cujos dados encontram-se na tabela abaixo:

 
a) Retorno: 35% ao ano; Desvio Padrão: 22%
b) Retorno: 19% ao ano; Desvio Padrão: 11,58%
c) Retorno: 19% ao ano; Desvio Padrão: 8,32%
d) Retorno: 17,50% ao ano; Desvio Padrão: 1,35%
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23 [207225] Um investidor possui o ativo A em sua carteira e está em dúvida entre
comprar os ativos B ou C.

 
a) B, pois tem correlação positiva.
b) C, pois tem correlação negativa.
c) B, pois tem o menor beta.
d) C, pois tem o menor desvio padrão.

24 [427315] Um investidor, que possui R$ 100 milhões para investir, opta por rebalancear
sua carteira conforme a técnica CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Para tal,
define piso  de R$ 80 milhões,  multiplicador  5  e  elege apenas dois  ativos  para compor  a
carteira: com risco e livre de risco. No momento do primeiro rebalanceamento, desde a
alocação inicial, os ativos com risco sofreram desvalorização de 5%. Com base na técnica
CPPI, nesse primeiro rebalanceamento, com relação ao ativo livre de risco, o investidor
deveria:
 
a) Comprar R$ 25 milhões.
b) Vender R$ 20 milhões.
c) Comprar R$ 20 milhões.
d) Vender R$ 25 milhões.

25 [207308] Value at risk (VaR) de uma carteira, com 95% de confiança, medido através
de uma série de retornos diários em 20 dias, é R$ 1.000,00. Isto indica que esta carteira
tem:
 
a) 95% de possibilidade de perder mais de R$ 1.000,00 por dia em sua posição.
b) 5% de possibilidade de perder até R$ 1.000,00 em 20 dias.
c) 95% de possibilidade de perder até R$ 1.000,00 por dia em sua posição.
d) 5% de possibilidade de perder mais de R$ 1.000,00 após 20 dias.
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26 [306318] Um investidor pretende realizar uma aplicação de uma carteira composta
pelas ações A e B, cujos dados encontram-se na tabela abaixo:

 
a) Retorno: 35% ao ano; Desvio Padrão: 22%
b) Retorno: 19% ao ano; Desvio Padrão: 11,58%
c) Retorno: 19% ao ano; Desvio Padrão: 8,32%
d) Retorno: 17,50% ao ano; Desvio Padrão: 1,35%
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(4) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria

01 [106214] Em relação ao seguro social, os benefícios que segurados ou dependentes
tem direito após período mínimo de contribuição pelo RGPS são:
 
a) Auxílio Desemprego; Pensão por Morte; e FGTS.
b) Salário-Família; Pensão por Morte; e Auxílio Desemprego.
c) Salário-Maternidade; Salário-Família; e Pensão por Morte.
d) Salário-Maternidade; Auxílio Desemprego; e Auxílio Reclusão.

02 [305111] Djan, assessor de investimentos, compra uma NTN-B (Tesouro IPCA+) com
vencimento em 20 anos, com intuito de resgatar apenas no vencimento. A taxa contratada
nesse título é de 6,5% ao ano e inflação constante para todo o período de 4,5% ao ano.
Desta forma, a taxa real líquida que Djan terá quando resgatar será de:
 
a) 6,50% a.a.
b) 5,53% a.a.
c) 4,88% a.a.
d) 5,75% a.a.

03 [305115] Em janeiro de 2017, um investidor comprou uma LTN de 756 dias (3 anos)
com taxa de 14% ao ano.  Sabendo que a inflação do período foi  de 4,5% ao ano,  a taxa
efetiva de juros real obtida pela cliente após o IR foi de:
 
a) 7,08 % a.a.
b) 7,29% a.a.
c) 7,62% a.a.
d) 7,73% a.a.

04 [307209] Um investidor deseja auferir renda anual perpétua de R$ 50.400 a partir
exclusivamente de uma carteira de investimentos, avaliada em R$ 2.000.000. Se ele tem a
opção aplicar em ativos livres de risco, com rentabilidade esperada de 1% ao ano, e ativos
com risco, que embutem prêmio de risco de 2%, dentre as opções abaixo, a carteira mais
adequada a esse investidor, para atingir o objetivo de rentabilidade seria composta por:
 
a) 25% com risco e 75% livre de risco.
b) 50% com risco e 50% livre de risco.
c) 60% com risco e 40% livre de risco.
d) 75% com risco e 25% livre de risco.

05  [106337]  Rafael  fez  aportes  em  um  VGBL  no  qual  escolheu  um  FIE  de  renda  fixa
soberano.  Desta  forma,  o  risco  que  o  participante  está  incorrendo  é:
 
a) Risco de crédito do administrador e de mercado dos papeis.
b) Risco de crédito da seguradora e de mercado dos papeis.
c) Risco de crédito dos papeis, somente.
d) Risco de credito da seguradora e dos papeis.
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06 [106345] Rafael possui um plano de previdência do tipo PGBL progressivo e deseja
portabilizar para outra instituição, pois está com melhor rentabilidade. Além deste ponto,
foi lhe recomendado realizar a mudança da tributação de progressiva para a regressiva,
mas  mantendo  o  tipo  do  plano  PGBL.  Desta  forma,  o  profissional  que  esta  atendendo
informa  corretamente  que:
 
a) Ele poderá realizar a portabilidade, mas que não poderá modificar a tributação.
b) Ele poderá realizar a portabilidade, mas que deverá solicitar a atual instituição

que seja feita a mudança da tributação, antes da transferência.
c) Ele poderá realizar a portabilidade, mas que deverá solicitar a nova instituição

que seja feita a mudança da tributação, após a transferência.
d) Ele não poderá realizar a portabilidade, a não que seja uma portabilidade

interna.

07  [106347]  João,  diretor  de  empresa,  tem  dois  filhos  e  contrata  um  profissional  CFP®
para lhe orientar na contratação de um plano de previdência classificado como Benefício
Definido. João comenta que tem receio de não ter renda na sua aposentadoria e questiona
qual  regime  ele  deverá  ter  neste  plano.  Desta  forma,  o  profissional  CFP®  diz,
corretamente,  que  João  deverá  ter  um  plano:
 
a) Regressivo (compensável)
b) Regressivo (exclusivo)
c) Progressivo (compensável)
d) Progressivo (exclusivo)

08  [106311]  Um  senhor  com  60  anos  quer  contratar  um  Plano  complementar  de
previdência, realizando um aporte único desejando obter uma renda vitalícia. Esse plano
de previdência:
 
a) pode contratar indiferente do plano de previdência escolhido, pois os mesmos

não possuem limite de idades.
b) não pode ser contratado, pois a idade do investidor ultrapassa a idade máxima

para tal investimento.
c) pode contratar, tendo em vista que é renda vitalícia.
d) depende do tipo de plano contratado.

09 [106326] Rafael mantinha em seu plano de previdência um saldo de R$ 700.000,00
quando completou 60 anos. Ele decidiu contratar um benefício de renda vitalícia no valor
de R$ 8.000,00. Depois de alguns meses recebendo benefício ele teve um imprevisto e
solicita à entidade de previdência uma retirada no valor de R$ 200.000,00. Em relação a
este pedido o que a entidade de previdência fará?
 
a) Pagará o resgate solicitado, fazendo um novo cálculo para a renda vitalícia.
b) Negará o resgate, pois o saldo foi cedido à entidade que tem apenas o

compromisso com o pagamento da renda.
c) Cancelará o plano e colocará o saldo remanescente à disposição.
d) Informará que não pode efetuar resgates parciais, mas apenas retirada total.
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(4) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria

01 [106214] Em relação ao seguro social, os benefícios que segurados ou dependentes
tem direito após período mínimo de contribuição pelo RGPS são:
 
a) Auxílio Desemprego; Pensão por Morte; e FGTS.
b) Salário-Família; Pensão por Morte; e Auxílio Desemprego.
c) Salário-Maternidade; Salário-Família; e Pensão por Morte.
d) Salário-Maternidade; Auxílio Desemprego; e Auxílio Reclusão.

02 [305111] Djan, assessor de investimentos, compra uma NTN-B (Tesouro IPCA+) com
vencimento em 20 anos, com intuito de resgatar apenas no vencimento. A taxa contratada
nesse título é de 6,5% ao ano e inflação constante para todo o período de 4,5% ao ano.
Desta forma, a taxa real líquida que Djan terá quando resgatar será de:
 
a) 6,50% a.a.
b) 5,53% a.a.
c) 4,88% a.a.
d) 5,75% a.a.

03 [305115] Em janeiro de 2017, um investidor comprou uma LTN de 756 dias (3 anos)
com taxa de 14% ao ano.  Sabendo que a inflação do período foi  de 4,5% ao ano,  a taxa
efetiva de juros real obtida pela cliente após o IR foi de:
 
a) 7,08 % a.a.
b) 7,29% a.a.
c) 7,62% a.a.
d) 7,73% a.a.

04 [307209] Um investidor deseja auferir renda anual perpétua de R$ 50.400 a partir
exclusivamente de uma carteira de investimentos, avaliada em R$ 2.000.000. Se ele tem a
opção aplicar em ativos livres de risco, com rentabilidade esperada de 1% ao ano, e ativos
com risco, que embutem prêmio de risco de 2%, dentre as opções abaixo, a carteira mais
adequada a esse investidor, para atingir o objetivo de rentabilidade seria composta por:
 
a) 25% com risco e 75% livre de risco.
b) 50% com risco e 50% livre de risco.
c) 60% com risco e 40% livre de risco.
d) 75% com risco e 25% livre de risco.

05  [106337]  Rafael  fez  aportes  em  um  VGBL  no  qual  escolheu  um  FIE  de  renda  fixa
soberano.  Desta  forma,  o  risco  que  o  participante  está  incorrendo  é:
 
a) Risco de crédito do administrador e de mercado dos papeis.
b) Risco de crédito da seguradora e de mercado dos papeis.
c) Risco de crédito dos papeis, somente.
d) Risco de credito da seguradora e dos papeis.
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06 [106345] Rafael possui um plano de previdência do tipo PGBL progressivo e deseja
portabilizar para outra instituição, pois está com melhor rentabilidade. Além deste ponto,
foi lhe recomendado realizar a mudança da tributação de progressiva para a regressiva,
mas  mantendo  o  tipo  do  plano  PGBL.  Desta  forma,  o  profissional  que  esta  atendendo
informa  corretamente  que:
 
a) Ele poderá realizar a portabilidade, mas que não poderá modificar a tributação.
b) Ele poderá realizar a portabilidade, mas que deverá solicitar a atual instituição

que seja feita a mudança da tributação, antes da transferência.
c) Ele poderá realizar a portabilidade, mas que deverá solicitar a nova instituição

que seja feita a mudança da tributação, após a transferência.
d) Ele não poderá realizar a portabilidade, a não que seja uma portabilidade

interna.

07  [106347]  João,  diretor  de  empresa,  tem  dois  filhos  e  contrata  um  profissional  CFP®
para lhe orientar na contratação de um plano de previdência classificado como Benefício
Definido. João comenta que tem receio de não ter renda na sua aposentadoria e questiona
qual  regime  ele  deverá  ter  neste  plano.  Desta  forma,  o  profissional  CFP®  diz,
corretamente,  que  João  deverá  ter  um  plano:
 
a) Regressivo (compensável)
b) Regressivo (exclusivo)
c) Progressivo (compensável)
d) Progressivo (exclusivo)

08  [106311]  Um  senhor  com  60  anos  quer  contratar  um  Plano  complementar  de
previdência, realizando um aporte único desejando obter uma renda vitalícia. Esse plano
de previdência:
 
a) pode contratar indiferente do plano de previdência escolhido, pois os mesmos

não possuem limite de idades.
b) não pode ser contratado, pois a idade do investidor ultrapassa a idade máxima

para tal investimento.
c) pode contratar, tendo em vista que é renda vitalícia.
d) depende do tipo de plano contratado.

09 [106326] Rafael mantinha em seu plano de previdência um saldo de R$ 700.000,00
quando completou 60 anos. Ele decidiu contratar um benefício de renda vitalícia no valor
de R$ 8.000,00. Depois de alguns meses recebendo benefício ele teve um imprevisto e
solicita à entidade de previdência uma retirada no valor de R$ 200.000,00. Em relação a
este pedido o que a entidade de previdência fará?
 
a) Pagará o resgate solicitado, fazendo um novo cálculo para a renda vitalícia.
b) Negará o resgate, pois o saldo foi cedido à entidade que tem apenas o

compromisso com o pagamento da renda.
c) Cancelará o plano e colocará o saldo remanescente à disposição.
d) Informará que não pode efetuar resgates parciais, mas apenas retirada total.
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10 [106334] Uma pessoa tem um plano do tipo PGBL e optou por transformar seu saldo
acumulado em uma renda prazo certo de 60 meses. No seu quarto mês de recebimento ela
vem a falecer. Diante disso, o beneficiário desse plano:
 
a) não tem direito e cessa a renda.
b) recebe pelos meses restantes.
c) receberá todo o valor restante de uma só vez.
d) recebe desde o começo do prazo.

11 [305403] Um cliente deseja fazer uma aplicação em previdência de R$ 100.000,00 em
aporte  único  e  pretende  mantê-lo  por  10  anos.  Ele  consulta  um consultor  sobre  os
melhores planos do mercado em taxa de carregamento na entrada e taxa de administração
financeira (TAF). Considerando um rendimento bruto anual de 8%, qual dos planos abaixo,
representa a melhor opção para investimento?

 
a) Plano A.
b) Plano B.
c) Plano C.
d) Plano D.

12  [106506]  Um  executivo,  casado,  30  anos  e  sem  filhos,  procura  orientação  para
investimentos de aposentadoria. Sua renda tributável é de R$ 250.000,00 por ano e quer
contribuir  com  R$  2.500,00  por  mês.  Atualmente  ele  faz  a  declaração  simplificada  de
ajuste  anual.  Dentre  as  alternativas  a  seguir,  qual  você  recomendaria  a  ele:
 
a) Fazer aplicações em um VGBL, mudar para a declaração completa de ajuste

anual e decidir pela tabela regressiva de IR.
b) Fazer aplicações em um PGBL, mudar para a declaração completa de ajuste

anual e decidir pela tabela regressiva de IR.
c) Fazer aplicações em um VGBL, continuar com a declaração simplificada de

ajuste anual e decidir pela tabela progressiva de IR.
d) Fazer aplicações em um PGBL, continuar com declaração simplificada de ajuste

anual e decidir pela tabela progressiva de IR.

13 [305524] Rafael possui uma renda tributável de R$ 120.000,00 por ano e lhe diz que
deseja fazer um uma previdência para o filho ter uma renda mensal de R$ 1.000,00 para
custear a faculdade daqui 5 anos. Sabendo que ele já contribuiu R$ 15.000,00 no ano em
um PGBL em seu nome, qual das seguintes alternativas é a mais recomendada?
 
a) VGBL tabela progressiva.
b) VGBL tabela regressiva.
c) PGBL tabela progressiva.
d) PGBL tabela regressiva.
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14 [305527]  Rafael  contribuiu  R$  1.450,00  por  mês  durante  15  anos  em um VGBL.
Sabendo que ele teve uma rentabilidade bruta de 1,65% ao mês, qual o valor aproximado
do imposto de renda que lhe será descontado na fonte em caso de resgate, sabendo que
ele havia optado pela tabela compensável?
 
a) R$ 132.303,16
b) R$ 198.454,74
c) R$ 202.375,22
d) R$ 237.604,74

15 [305708] Guilherme, 40 anos, executivo de uma multinacional com uma renda alta,
possui um vasto conhecimento em mercado financeiro e com isso, realiza contribuições no
plano de previdência fechado da sua empresa, no limite máximo para ter benefício fiscal,
já que a mesma, permite isso. Ele pensa se aposentar aos 60 anos e aceita risco nas suas
aplicações.  Caso  ele  deseje  realizar  contribuições  extras  por  90  meses,  você,  como
consultor financeiro, recomendaria um:
 
a) PGBL Composto.
b) PGBL Renda fixa.
c) VGBL Composto.
d) VGBL Renda Fixa.

16 [106603] Mônica quer fazer aportes mensais para uma previdência complementar e no
futuro irá transformar o benefício em renda vitalícia em um plano que utiliza a tábua
atuarial BR-EMS. Nesse caso, no período de diferimento do plano, deveria escolher um
plano que cobre _________ taxa de carregamento, ________ taxa de administração e que
tenha  uma  ________  distribuição  do  excedente  financeiro.  As  lacunas  devem  ser
substituídas,  respectivamente,  por:
 
a) menor; menor; menor.
b) menor; menor; maior.
c) maior; menor; maior.
d) menor; maior; menor.
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10 [106334] Uma pessoa tem um plano do tipo PGBL e optou por transformar seu saldo
acumulado em uma renda prazo certo de 60 meses. No seu quarto mês de recebimento ela
vem a falecer. Diante disso, o beneficiário desse plano:
 
a) não tem direito e cessa a renda.
b) recebe pelos meses restantes.
c) receberá todo o valor restante de uma só vez.
d) recebe desde o começo do prazo.

11 [305403] Um cliente deseja fazer uma aplicação em previdência de R$ 100.000,00 em
aporte  único  e  pretende  mantê-lo  por  10  anos.  Ele  consulta  um consultor  sobre  os
melhores planos do mercado em taxa de carregamento na entrada e taxa de administração
financeira (TAF). Considerando um rendimento bruto anual de 8%, qual dos planos abaixo,
representa a melhor opção para investimento?

 
a) Plano A.
b) Plano B.
c) Plano C.
d) Plano D.

12  [106506]  Um  executivo,  casado,  30  anos  e  sem  filhos,  procura  orientação  para
investimentos de aposentadoria. Sua renda tributável é de R$ 250.000,00 por ano e quer
contribuir  com  R$  2.500,00  por  mês.  Atualmente  ele  faz  a  declaração  simplificada  de
ajuste  anual.  Dentre  as  alternativas  a  seguir,  qual  você  recomendaria  a  ele:
 
a) Fazer aplicações em um VGBL, mudar para a declaração completa de ajuste

anual e decidir pela tabela regressiva de IR.
b) Fazer aplicações em um PGBL, mudar para a declaração completa de ajuste

anual e decidir pela tabela regressiva de IR.
c) Fazer aplicações em um VGBL, continuar com a declaração simplificada de

ajuste anual e decidir pela tabela progressiva de IR.
d) Fazer aplicações em um PGBL, continuar com declaração simplificada de ajuste

anual e decidir pela tabela progressiva de IR.

13 [305524] Rafael possui uma renda tributável de R$ 120.000,00 por ano e lhe diz que
deseja fazer um uma previdência para o filho ter uma renda mensal de R$ 1.000,00 para
custear a faculdade daqui 5 anos. Sabendo que ele já contribuiu R$ 15.000,00 no ano em
um PGBL em seu nome, qual das seguintes alternativas é a mais recomendada?
 
a) VGBL tabela progressiva.
b) VGBL tabela regressiva.
c) PGBL tabela progressiva.
d) PGBL tabela regressiva.
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14 [305527]  Rafael  contribuiu  R$  1.450,00  por  mês  durante  15  anos  em um VGBL.
Sabendo que ele teve uma rentabilidade bruta de 1,65% ao mês, qual o valor aproximado
do imposto de renda que lhe será descontado na fonte em caso de resgate, sabendo que
ele havia optado pela tabela compensável?
 
a) R$ 132.303,16
b) R$ 198.454,74
c) R$ 202.375,22
d) R$ 237.604,74

15 [305708] Guilherme, 40 anos, executivo de uma multinacional com uma renda alta,
possui um vasto conhecimento em mercado financeiro e com isso, realiza contribuições no
plano de previdência fechado da sua empresa, no limite máximo para ter benefício fiscal,
já que a mesma, permite isso. Ele pensa se aposentar aos 60 anos e aceita risco nas suas
aplicações.  Caso  ele  deseje  realizar  contribuições  extras  por  90  meses,  você,  como
consultor financeiro, recomendaria um:
 
a) PGBL Composto.
b) PGBL Renda fixa.
c) VGBL Composto.
d) VGBL Renda Fixa.

16 [106603] Mônica quer fazer aportes mensais para uma previdência complementar e no
futuro irá transformar o benefício em renda vitalícia em um plano que utiliza a tábua
atuarial BR-EMS. Nesse caso, no período de diferimento do plano, deveria escolher um
plano que cobre _________ taxa de carregamento, ________ taxa de administração e que
tenha  uma  ________  distribuição  do  excedente  financeiro.  As  lacunas  devem  ser
substituídas,  respectivamente,  por:
 
a) menor; menor; menor.
b) menor; menor; maior.
c) maior; menor; maior.
d) menor; maior; menor.
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(4) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01 [101196] O órgão brasileiro responsável por receber reclamações de segurados é:
 
a) CNSP
b) SUSEP e CNSP
c) BACEN
d) SUSEP

02 [443105] Divisão de um risco segurado entre várias Seguradoras, cada uma das quais
se  responsabiliza  por  uma  quota-parte  determinada  do  valor  total  do  seguro,  com
anuência do segurado, denomina-se:
 
a) Quota-parte
b) Resseguro
c) Cosseguro
d) Retrocessão

03 [443109] Um imóvel no valor de R$ 20 milhões foi segurado pela seguradora “RToro
S/A”, que tem como limite técnico a capacidade de responsabilizar-se por R$ 5 milhões do
capital segurado total. Para atender a necessidade da apólice através de pulverização das
responsabilidades, a “RToro S/A” tem como alternativa:
I – Resseguro de R$ 15 milhões com uma Ressegurada;
II – Cosseguro com outras seguradoras até somarem o total do capital segurado;
III – Acionar junta de cinco membros da SUSEP e de uma Resseguradora para assumirem o
excedente descoberto.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) I e II
d) Todas

04 [443117] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I – O CNSP é o órgão normativo responsável por fixar as diretrizes e normas da política de
seguros privados.
II  – A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro,
previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
III  –  As  Seguradoras  são  sociedades  limitadas  (LTDA)  que  indenizam  prejuízos
involuntários,  mediante  recebimento  de  prêmios.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III
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05  [443218]  Em seguros  de  pessoas  a  sub-rogação  para  a  seguradora  é,  conforme
legislação do seguro:
 
a) Proibida
b) Permitida
c) Permitida quando definida em contrato
d) Permitida na ausência de cônjuge do beneficiário

06 [445105] Um cliente possui uma filha de 5 anos. Ele quer fazer seguro para cobrir os
gastos da sua festa de 15 anos, sendo considerado apenas o óbito para pagamento desse
benefício. A melhor opção de seguro para este cliente será:
 
a) Dotal puro
b) Dotal misto
c) Educacional
d) Seguro de vida temporário

07 [445118] Um arquiteto fez um seguro de Acidentes Pessoais com cobertura de Diárias
por Incapacidade Temporária (DIT). O valor de cada diária estipulada no contrato é R$
500,00. Ele quebra a mão uma semana após fazer o seguro e fica sem trabalhar por uma
semana.  A  seguradora  negou  o  pagamento  da  indenização.  Quais  justificativas  válidas
podem  ter  sido  utilizadas  para  essa  recusa:
I – O segurado estava cinco dias atrasado com o pagamento de seus prêmios.
II – A cobertura DIT pode ter sido contratada com franquia superior a uma semana.
III – O segurado pode ter sofrido o ferimento ao participar de uma competição esportiva.
São válidas apenas as justificativas:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

08 [445131] Um segurado possui seguro de vida com capital segurado de R$ 100 mil, pelo
qual paga prêmio mensal de R$ 100,00, com vencimento todo dia 10. Ele deixou de pagar
seu prêmio com vencimento em 10/03/2019, e faleceu em 15/03/2019. Neste caso, seus
beneficiários receberão:
 
a) R$ 100.000,00
b) R$ 99.900,00
c) R$ 99.000,00
d) Nada, pois sua apólice terá sido cancelada por falta de pagamento.
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(4) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01 [101196] O órgão brasileiro responsável por receber reclamações de segurados é:
 
a) CNSP
b) SUSEP e CNSP
c) BACEN
d) SUSEP

02 [443105] Divisão de um risco segurado entre várias Seguradoras, cada uma das quais
se  responsabiliza  por  uma  quota-parte  determinada  do  valor  total  do  seguro,  com
anuência do segurado, denomina-se:
 
a) Quota-parte
b) Resseguro
c) Cosseguro
d) Retrocessão

03 [443109] Um imóvel no valor de R$ 20 milhões foi segurado pela seguradora “RToro
S/A”, que tem como limite técnico a capacidade de responsabilizar-se por R$ 5 milhões do
capital segurado total. Para atender a necessidade da apólice através de pulverização das
responsabilidades, a “RToro S/A” tem como alternativa:
I – Resseguro de R$ 15 milhões com uma Ressegurada;
II – Cosseguro com outras seguradoras até somarem o total do capital segurado;
III – Acionar junta de cinco membros da SUSEP e de uma Resseguradora para assumirem o
excedente descoberto.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) I e II
d) Todas

04 [443117] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I – O CNSP é o órgão normativo responsável por fixar as diretrizes e normas da política de
seguros privados.
II  – A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro,
previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
III  –  As  Seguradoras  são  sociedades  limitadas  (LTDA)  que  indenizam  prejuízos
involuntários,  mediante  recebimento  de  prêmios.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III
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05  [443218]  Em seguros  de  pessoas  a  sub-rogação  para  a  seguradora  é,  conforme
legislação do seguro:
 
a) Proibida
b) Permitida
c) Permitida quando definida em contrato
d) Permitida na ausência de cônjuge do beneficiário

06 [445105] Um cliente possui uma filha de 5 anos. Ele quer fazer seguro para cobrir os
gastos da sua festa de 15 anos, sendo considerado apenas o óbito para pagamento desse
benefício. A melhor opção de seguro para este cliente será:
 
a) Dotal puro
b) Dotal misto
c) Educacional
d) Seguro de vida temporário

07 [445118] Um arquiteto fez um seguro de Acidentes Pessoais com cobertura de Diárias
por Incapacidade Temporária (DIT). O valor de cada diária estipulada no contrato é R$
500,00. Ele quebra a mão uma semana após fazer o seguro e fica sem trabalhar por uma
semana.  A  seguradora  negou  o  pagamento  da  indenização.  Quais  justificativas  válidas
podem  ter  sido  utilizadas  para  essa  recusa:
I – O segurado estava cinco dias atrasado com o pagamento de seus prêmios.
II – A cobertura DIT pode ter sido contratada com franquia superior a uma semana.
III – O segurado pode ter sofrido o ferimento ao participar de uma competição esportiva.
São válidas apenas as justificativas:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

08 [445131] Um segurado possui seguro de vida com capital segurado de R$ 100 mil, pelo
qual paga prêmio mensal de R$ 100,00, com vencimento todo dia 10. Ele deixou de pagar
seu prêmio com vencimento em 10/03/2019, e faleceu em 15/03/2019. Neste caso, seus
beneficiários receberão:
 
a) R$ 100.000,00
b) R$ 99.900,00
c) R$ 99.000,00
d) Nada, pois sua apólice terá sido cancelada por falta de pagamento.

149



154 Apostila
A Bíblia para o CFP®

09 [445307] José é casado em comunhão parcial  de bens,  e tem quatro filhos.  Em 2002,
adquiriu  um  imóvel  financiado  em  seu  nome  e  de  sua  esposa,  e  contratou  um  seguro
habitacional, mas somente a renda de José foi considerada para o financiamento. Em 2015
Jose foi diagnosticado com câncer e faleceu 3 meses depois. O saldo devedor do seguro
habitacional era de R$ 200 mil. José tinha adquirido:
• Saldo em Previdência: R$ 400 mil sem mencionar beneficiário
• Seguro de vida contratado em 2010 no valor de R$ 260 mil, com vigência de 20 anos,
tendo como beneficiários os filhos, 25% cada.
• Seguro de acidentes pessoais com cobertura de R$200 mil, contratado em 2004 com
vencimento  de  10  anos,  renovado  automaticamente,  tendo  como  única  beneficiária  a
esposa.
Com relação ao seguro habitacional:
 
a) 100% do saldo devedor será pago ao credor
b) 50% do saldo devedor será pago ao credor
c) 50% do saldo devedor deverá ser quitado pela esposa
d) 100% do saldo devedor deverá ser quitado pelos herdeiros

10 [445308] Um veículo com valor de mercado de R$ 78.000,00 sofreu um sinistro com
custo de conserto de R$ 12.000,00. O seguro vigente para o veículo determina franquia
simples de R$ 3.000,00, portanto o pagamento da seguradora será:
 
a) R$ 12.000,00 pagos ao segurado.
b) R$ 12.000,00 pagos à oficina.
c) R$ 9.000,00 pagos ao segurado.
d) R$ 12.000,00 pagos à oficina, com cobrança de R$ 3.000,00 do segurado.

11 [999445310] Um cliente faz um seguro de automóvel do tipo VD (valor determinado) de
R$ 55 mil. Ele pagou R$ 53 mil pelo carro usado durante uma promoção. Ele tem um
acidente com perda total. O valor da franquia é R$ 2 mil e o valor de mercado do carro na
data do sinistro é R$ 60.000. O cliente receberá:
 
a) R$ 53 mil.
b) R$ 55 mil.
c) R$ 58 mil.
d) R$ 60 mil.

12 [445328] [445328] Um cliente vendeu seu imóvel que possuía um seguro residencial.
Em relação a este seguro, podemos afirmar que a apólice:
 
a) Será cancelada automaticamente.
b) Poderá ser transferida para o novo proprietário, desde que com anuência da

seguradora.
c) Poderá ser transferida para o novo proprietário, mas com recálculo do prêmio

através de análise de perfil do novo cliente.
d) Não poderá ser transferido.
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13 [446103] Seu cliente contratou um seguro de vida resgatável em janeiro de 2014, pelo
qual pagou prêmios mensais de R$ 500,00. Cinco anos depois, decide fazer um resgate
total, no valor de R$ 25 mil. O Imposto de Renda devido é de:
 
a) R$ 3.750,00 referentes a 15% de Imposto de Renda retido exclusivamente na

fonte
b) R$ 3.750,00 referentes a 15% de antecipação de Imposto de Renda devido na

Declaração de ajuste anual
c) R$ 6.250,00 referentes a 25% de Imposto de Renda retido exclusivamente na

fonte, caso tenha optado pela tabela regressiva
d) Zero

14 [446105] No pagamento à vista de um seguro de automóvel com prêmio comercial de
R$ 2.747,25. Com a incidência de IOF, sabemos que o prêmio bruto é:
 
a) R$ 2.747,25
b) R$ 2.757,69
c) R$ 2.812,63
d) R$ 2.950,00
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09 [445307] José é casado em comunhão parcial  de bens,  e tem quatro filhos.  Em 2002,
adquiriu  um  imóvel  financiado  em  seu  nome  e  de  sua  esposa,  e  contratou  um  seguro
habitacional, mas somente a renda de José foi considerada para o financiamento. Em 2015
Jose foi diagnosticado com câncer e faleceu 3 meses depois. O saldo devedor do seguro
habitacional era de R$ 200 mil. José tinha adquirido:
• Saldo em Previdência: R$ 400 mil sem mencionar beneficiário
• Seguro de vida contratado em 2010 no valor de R$ 260 mil, com vigência de 20 anos,
tendo como beneficiários os filhos, 25% cada.
• Seguro de acidentes pessoais com cobertura de R$200 mil, contratado em 2004 com
vencimento  de  10  anos,  renovado  automaticamente,  tendo  como  única  beneficiária  a
esposa.
Com relação ao seguro habitacional:
 
a) 100% do saldo devedor será pago ao credor
b) 50% do saldo devedor será pago ao credor
c) 50% do saldo devedor deverá ser quitado pela esposa
d) 100% do saldo devedor deverá ser quitado pelos herdeiros

10 [445308] Um veículo com valor de mercado de R$ 78.000,00 sofreu um sinistro com
custo de conserto de R$ 12.000,00. O seguro vigente para o veículo determina franquia
simples de R$ 3.000,00, portanto o pagamento da seguradora será:
 
a) R$ 12.000,00 pagos ao segurado.
b) R$ 12.000,00 pagos à oficina.
c) R$ 9.000,00 pagos ao segurado.
d) R$ 12.000,00 pagos à oficina, com cobrança de R$ 3.000,00 do segurado.

11 [999445310] Um cliente faz um seguro de automóvel do tipo VD (valor determinado) de
R$ 55 mil. Ele pagou R$ 53 mil pelo carro usado durante uma promoção. Ele tem um
acidente com perda total. O valor da franquia é R$ 2 mil e o valor de mercado do carro na
data do sinistro é R$ 60.000. O cliente receberá:
 
a) R$ 53 mil.
b) R$ 55 mil.
c) R$ 58 mil.
d) R$ 60 mil.

12 [445328] [445328] Um cliente vendeu seu imóvel que possuía um seguro residencial.
Em relação a este seguro, podemos afirmar que a apólice:
 
a) Será cancelada automaticamente.
b) Poderá ser transferida para o novo proprietário, desde que com anuência da

seguradora.
c) Poderá ser transferida para o novo proprietário, mas com recálculo do prêmio

através de análise de perfil do novo cliente.
d) Não poderá ser transferido.
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13 [446103] Seu cliente contratou um seguro de vida resgatável em janeiro de 2014, pelo
qual pagou prêmios mensais de R$ 500,00. Cinco anos depois, decide fazer um resgate
total, no valor de R$ 25 mil. O Imposto de Renda devido é de:
 
a) R$ 3.750,00 referentes a 15% de Imposto de Renda retido exclusivamente na

fonte
b) R$ 3.750,00 referentes a 15% de antecipação de Imposto de Renda devido na

Declaração de ajuste anual
c) R$ 6.250,00 referentes a 25% de Imposto de Renda retido exclusivamente na

fonte, caso tenha optado pela tabela regressiva
d) Zero

14 [446105] No pagamento à vista de um seguro de automóvel com prêmio comercial de
R$ 2.747,25. Com a incidência de IOF, sabemos que o prêmio bruto é:
 
a) R$ 2.747,25
b) R$ 2.757,69
c) R$ 2.812,63
d) R$ 2.950,00
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(4) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [452114] Uma pessoa física recebe a doação de uma casa localizada no município de
São Paulo no valor de R$ 200.000,00 em janeiro de 2010. No ano seguinte, ela vende esta
casa pelo valor de R$ 300.000,00 e não utiliza o referido valor para comprar outro imóvel,
em virtude de já ter um apartamento para moradia. Desta forma, quais os impostos
incidentes em cada uma das operações descritas, com seus respectivos valores a serem
recolhidos? Considere apenas como informações extras, ITBI com alíquota de 2%, ITCMD
com alíquota de 4% e o Imposto de Renda sendo de 15%.
 
a) Na primeira operação ITBI de R$ 4.000,00; e na segunda IR de R$ 45.000,00.
b) Na primeira operação ITCMD de R$ 8.000,00; e na segunda IR de R$ 45.000,00.
c) Na primeira operação ITCMD de R$ 8.000,00; e na segunda IR de R$ 15.000,00.
d) Na primeira operação ITBI de R$ 12.000,00; e na segunda IR de R$ 15.000,00.

02 [452106] Rafael comprou uma casa por R$ 300.000,00 e após 3 anos vendeu este
imóvel por R$ 1.000.000,00. Passados 200 dias da venda, ele compra um apartamento por
R$ 800.000,00.  Desconsiderando quaisquer  custos  extras,  qual  a  base de cálculo  do
imposto de renda?
 
a) R$ 700.000,00.
b) R$ 1.000.000,00.
c) R$ 0,00, vide que adquiriu outro imóvel.
d) R$ 560.000,00, vide que 8/10 do valor da venda foi reutilizado para adquirir

outro imóvel.

03 [452111] Bernardo, é empresário e possui pró-labore mensal e a cada três meses,
recebe a distribuição de lucros da sua empresa. Desta forma, qual a tributação incidente
em seus recebimentos?
 
a) IR somente sobre o pró-labore.
b) IR somente sobre a distribuição de lucros.
c) IR sobre o pró-labore e sobre a distribuição dos lucros.
d) Bernardo é isento nos dois recebimentos.

04 [452102] Em 2017, Gustavo teve uma renda bruta de R$ 300.000,00 no ano, sendo que
a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$ 80 mil. Neste
mesmo ano, Gustavo aplicou R$ 40.000,00 em um plano de PGBL. Ele é pai de um filho e
tem  gastos  escolares  no  valor  de  R$  12.000,00,  além  de  despesas  médicas  de  R$
10.000,00. Se este investidor fizer a declaração de IR ao modelo completo, sua declaração
seria de:
Dados:
● Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
● Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
● Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
● Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
 
a) R$ 33.541,63 a pagar
b) R$ 33.541,63 a restituir
c) R$ 24.195,23 a pagar
d) R$ 24.195,23 a restituir
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05 [452104] Ana Maria recebe um pró-labore no valor de R$ 500.000,00 e lhe procura,
para planejar sua Declaração Anual do Imposto de Renda, já que ela faz pela declaração
simplificada e deseja contribuir R$ 60.000,00 em um PGBL. Desta forma, desconsiderando
outras possíveis despesas dedutíveis, qual a melhor escolha tributária? Pela declaração
completa ou pela Simplificada? E qual o valor a ser pago?
-Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
-Desconto simplificado: 20% limitado a R$ 16.754,34;
-Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 110.567,70 declaração simplificada
b) R$ 110.567,70 declaração completa
c) R$ 122.460,20 declaração simplificada
d) R$ 122.460,20 declaração completa

06 [453109] São pessoas jurídicas que obrigatoriamente devem optar pela tributação com
base no lucro real, aquelas que:
 
a) Que não possuem rendimentos no exterior.
b) Empresas enquadradas no simples nacional.
c) Empresas cuja atividade sejam instituições não financeiras.
d) Cujas receitas totais, no ano-calendário anterior, tenham sido superiores ao

limite de R$ 78.000.000,00 ou proporcional quando inferior a doze meses.

07 [204412] Em relação a tributação, podemos afirmar que:
I – CDB e Fundos de Renda Fixa Curto Prazo possuem maior tributação do que Letras
Hipotecárias (LH) e CRA para pessoas físicas.
II – A poupança é isenta apenas para pessoas físicas.
III – Fundos de Investimentos Imobiliários ou Fundos Fechados, quando não forem venda
de cotas, serão tributados como ganho de capital.
Está correto o que afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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(4) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [452114] Uma pessoa física recebe a doação de uma casa localizada no município de
São Paulo no valor de R$ 200.000,00 em janeiro de 2010. No ano seguinte, ela vende esta
casa pelo valor de R$ 300.000,00 e não utiliza o referido valor para comprar outro imóvel,
em virtude de já ter um apartamento para moradia. Desta forma, quais os impostos
incidentes em cada uma das operações descritas, com seus respectivos valores a serem
recolhidos? Considere apenas como informações extras, ITBI com alíquota de 2%, ITCMD
com alíquota de 4% e o Imposto de Renda sendo de 15%.
 
a) Na primeira operação ITBI de R$ 4.000,00; e na segunda IR de R$ 45.000,00.
b) Na primeira operação ITCMD de R$ 8.000,00; e na segunda IR de R$ 45.000,00.
c) Na primeira operação ITCMD de R$ 8.000,00; e na segunda IR de R$ 15.000,00.
d) Na primeira operação ITBI de R$ 12.000,00; e na segunda IR de R$ 15.000,00.

02 [452106] Rafael comprou uma casa por R$ 300.000,00 e após 3 anos vendeu este
imóvel por R$ 1.000.000,00. Passados 200 dias da venda, ele compra um apartamento por
R$ 800.000,00.  Desconsiderando quaisquer  custos  extras,  qual  a  base de cálculo  do
imposto de renda?
 
a) R$ 700.000,00.
b) R$ 1.000.000,00.
c) R$ 0,00, vide que adquiriu outro imóvel.
d) R$ 560.000,00, vide que 8/10 do valor da venda foi reutilizado para adquirir

outro imóvel.

03 [452111] Bernardo, é empresário e possui pró-labore mensal e a cada três meses,
recebe a distribuição de lucros da sua empresa. Desta forma, qual a tributação incidente
em seus recebimentos?
 
a) IR somente sobre o pró-labore.
b) IR somente sobre a distribuição de lucros.
c) IR sobre o pró-labore e sobre a distribuição dos lucros.
d) Bernardo é isento nos dois recebimentos.

04 [452102] Em 2017, Gustavo teve uma renda bruta de R$ 300.000,00 no ano, sendo que
a empresa na qual ele é funcionário, reteve na fonte o IR no valor de R$ 80 mil. Neste
mesmo ano, Gustavo aplicou R$ 40.000,00 em um plano de PGBL. Ele é pai de um filho e
tem  gastos  escolares  no  valor  de  R$  12.000,00,  além  de  despesas  médicas  de  R$
10.000,00. Se este investidor fizer a declaração de IR ao modelo completo, sua declaração
seria de:
Dados:
● Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
● Despesas com dependentes: R$ 2.275,08 por dependente.
● Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
● Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
 
a) R$ 33.541,63 a pagar
b) R$ 33.541,63 a restituir
c) R$ 24.195,23 a pagar
d) R$ 24.195,23 a restituir
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05 [452104] Ana Maria recebe um pró-labore no valor de R$ 500.000,00 e lhe procura,
para planejar sua Declaração Anual do Imposto de Renda, já que ela faz pela declaração
simplificada e deseja contribuir R$ 60.000,00 em um PGBL. Desta forma, desconsiderando
outras possíveis despesas dedutíveis, qual a melhor escolha tributária? Pela declaração
completa ou pela Simplificada? E qual o valor a ser pago?
-Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
-Desconto simplificado: 20% limitado a R$ 16.754,34;
-Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 110.567,70 declaração simplificada
b) R$ 110.567,70 declaração completa
c) R$ 122.460,20 declaração simplificada
d) R$ 122.460,20 declaração completa

06 [453109] São pessoas jurídicas que obrigatoriamente devem optar pela tributação com
base no lucro real, aquelas que:
 
a) Que não possuem rendimentos no exterior.
b) Empresas enquadradas no simples nacional.
c) Empresas cuja atividade sejam instituições não financeiras.
d) Cujas receitas totais, no ano-calendário anterior, tenham sido superiores ao

limite de R$ 78.000.000,00 ou proporcional quando inferior a doze meses.

07 [204412] Em relação a tributação, podemos afirmar que:
I – CDB e Fundos de Renda Fixa Curto Prazo possuem maior tributação do que Letras
Hipotecárias (LH) e CRA para pessoas físicas.
II – A poupança é isenta apenas para pessoas físicas.
III – Fundos de Investimentos Imobiliários ou Fundos Fechados, quando não forem venda
de cotas, serão tributados como ganho de capital.
Está correto o que afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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08 [303402] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) Zero, COE são isentos de imposto de renda para pessoa física.
b) R$ 1.265,79
c) R$ 1.896,43
d) R$ 2.278,41

09 [303438]  Antônio  comprou ações de uma companhia  na bolsa de valores  por  R$
16.750,00 e as vendeu, no mesmo dia e pela mesma corretora, por R$ 18.750,00. Desta
forma, qual será qual o imposto de renda total na operação?
 
a) R$ 20,00
b) R$ 300,00
c) R$ 400,00
d) Isento, pois vendas em ações abaixo de R$ 20.000,00 no mês, são isentas de

Imposto de Renda.

10 [304508] Rafael aplicou R$ 100.000,00 em um Fundo de Renda Fixa Curto Prazo no dia
01/08/2018. No final do dia do último dia de novembro do mesmo ano, ele percebeu que
estava com uma rentabilidade 10%. Qual o valor que Rafael terá no primeiro dia útil de
Dezembro?
 
a) R$ 110.000,00
b) R$ 108.500,00
c) R$ 108.000,00
d) R$ 107.750,00

11 [303443] Daniel comprou 1.000 ações da empresa “RToro Education S/A” na bolsa de
valores por R$ 30,00 cada no dia 10/02/2020. Após a sua compra, as ações se valorizaram
e ele vendeu a sua posição nos seguintes dias:
• Dia 19/02/2021 – Venda de 500 ações a R$ 38,00
• Dia 05/03/2021 – Venda de 300 ações a R$ 45,00
• Dia 09/03/2021 – Venda de 200 ações a R$ 40,00
Desconsiderando custos de transação, o imposto de renda total devido por Daniel foi:
 
a) R$ 975,00
b) R$ 1.462,50
c) R$ 1.575,00
d) R$ 2.100,00
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12 [303437] Guilherme, um investidor extremamente estudioso, comprou R$ 100.000,00
de ações da empresa “Rtoro Education S/A” na bolsa de valores. Um mês depois, ele
vendeu as mesmas ações pelo valor R$ 130.000,00. Desta forma, qual o imposto de renda
total na operação?
 
a) R$ 4.493,50
b) R$ 4.500,00
c) R$ 6.000,00
d) R$ 6.750,00

13 [454401] Luís, residente brasileiro, comprou 1.000 ações de uma empresa americana
nos EUA por U$ 50.000,00, com recursos obtidos em dólares advindos do exterior. Na data
da compra das ações, o dólar era cotado por R$ 1,50. Após 2 anos, ele vendeu todas as
ações pelo valor de U$ 40.000,00. Sabendo que na data da venda das ações o dólar estava
R$ 3,00, qual o valor que Luís deverá recolher de imposto de renda?
 
a) R$ 6.750,00
b) R$ 12.375,00
c) Isento de imposto de renda, já que ele não repatriou o recurso para o Brasil.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve ganho na venda das ações.

14 [455105] Rafael recebeu o valor U$ 1.200.000,00 em ações da sua empresa em uma
conta nos Estados Unidos. Como ele tem residência fiscal no Brasil, ficou preocupado com
o  fisco  brasileiro  e  lhe  pergunta  como  deverá  proceder,  já  que  ele  irá  manter  esses
recursos no exterior. Diante dessa situação, você lhe informa que ele deverá comunicar
a(o):
 
a) Banco Central, apenas.
b) Receita Federal, apenas.
c) Banco Central e a Receita Federal, apenas.
d) Banco Central, a CVM e a Receita Federal.

15 [456104] Gabriel irá abrir uma empresa de educação e deseja transferir um imóvel e
ações  de  uma  companhia  para  essa  empresa.  Desta  forma,  Gabriel  consulta  um
profissional CFP® para que ele possa ter uma economia fiscal. Assim sendo, o profissional
CFP® lhe avisa que o valor de transferência dos ativos para essa PJ, para se beneficiar de
uma possível elisão fiscal, salvo exceções, deveria utilizar o valor de:
 
a) aquisição para as ações e valor que consta na declaração de IR para o imóvel.
b) aquisição para as ações e valor de mercado para o imóvel.
c) mercado para as ações e o imóvel.
d) mercado para as ações e valor de aquisição para o imóvel.
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08 [303402] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 100 mil. Entre os produtos
disponíveis  existe  um COE  relacionado  a  variação  do  S&P.  Esse  produto  oferece  ao
investidor 3 opções de retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) Zero, COE são isentos de imposto de renda para pessoa física.
b) R$ 1.265,79
c) R$ 1.896,43
d) R$ 2.278,41

09 [303438]  Antônio  comprou ações de uma companhia  na bolsa de valores  por  R$
16.750,00 e as vendeu, no mesmo dia e pela mesma corretora, por R$ 18.750,00. Desta
forma, qual será qual o imposto de renda total na operação?
 
a) R$ 20,00
b) R$ 300,00
c) R$ 400,00
d) Isento, pois vendas em ações abaixo de R$ 20.000,00 no mês, são isentas de

Imposto de Renda.

10 [304508] Rafael aplicou R$ 100.000,00 em um Fundo de Renda Fixa Curto Prazo no dia
01/08/2018. No final do dia do último dia de novembro do mesmo ano, ele percebeu que
estava com uma rentabilidade 10%. Qual o valor que Rafael terá no primeiro dia útil de
Dezembro?
 
a) R$ 110.000,00
b) R$ 108.500,00
c) R$ 108.000,00
d) R$ 107.750,00

11 [303443] Daniel comprou 1.000 ações da empresa “RToro Education S/A” na bolsa de
valores por R$ 30,00 cada no dia 10/02/2020. Após a sua compra, as ações se valorizaram
e ele vendeu a sua posição nos seguintes dias:
• Dia 19/02/2021 – Venda de 500 ações a R$ 38,00
• Dia 05/03/2021 – Venda de 300 ações a R$ 45,00
• Dia 09/03/2021 – Venda de 200 ações a R$ 40,00
Desconsiderando custos de transação, o imposto de renda total devido por Daniel foi:
 
a) R$ 975,00
b) R$ 1.462,50
c) R$ 1.575,00
d) R$ 2.100,00
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12 [303437] Guilherme, um investidor extremamente estudioso, comprou R$ 100.000,00
de ações da empresa “Rtoro Education S/A” na bolsa de valores. Um mês depois, ele
vendeu as mesmas ações pelo valor R$ 130.000,00. Desta forma, qual o imposto de renda
total na operação?
 
a) R$ 4.493,50
b) R$ 4.500,00
c) R$ 6.000,00
d) R$ 6.750,00

13 [454401] Luís, residente brasileiro, comprou 1.000 ações de uma empresa americana
nos EUA por U$ 50.000,00, com recursos obtidos em dólares advindos do exterior. Na data
da compra das ações, o dólar era cotado por R$ 1,50. Após 2 anos, ele vendeu todas as
ações pelo valor de U$ 40.000,00. Sabendo que na data da venda das ações o dólar estava
R$ 3,00, qual o valor que Luís deverá recolher de imposto de renda?
 
a) R$ 6.750,00
b) R$ 12.375,00
c) Isento de imposto de renda, já que ele não repatriou o recurso para o Brasil.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve ganho na venda das ações.

14 [455105] Rafael recebeu o valor U$ 1.200.000,00 em ações da sua empresa em uma
conta nos Estados Unidos. Como ele tem residência fiscal no Brasil, ficou preocupado com
o  fisco  brasileiro  e  lhe  pergunta  como  deverá  proceder,  já  que  ele  irá  manter  esses
recursos no exterior. Diante dessa situação, você lhe informa que ele deverá comunicar
a(o):
 
a) Banco Central, apenas.
b) Receita Federal, apenas.
c) Banco Central e a Receita Federal, apenas.
d) Banco Central, a CVM e a Receita Federal.

15 [456104] Gabriel irá abrir uma empresa de educação e deseja transferir um imóvel e
ações  de  uma  companhia  para  essa  empresa.  Desta  forma,  Gabriel  consulta  um
profissional CFP® para que ele possa ter uma economia fiscal. Assim sendo, o profissional
CFP® lhe avisa que o valor de transferência dos ativos para essa PJ, para se beneficiar de
uma possível elisão fiscal, salvo exceções, deveria utilizar o valor de:
 
a) aquisição para as ações e valor que consta na declaração de IR para o imóvel.
b) aquisição para as ações e valor de mercado para o imóvel.
c) mercado para as ações e o imóvel.
d) mercado para as ações e valor de aquisição para o imóvel.
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16 [456113] Um pai deixa por testamento a seus dois filhos, as cotas de um FIP (Fundo de
Investimentos em Participações), no qual foi constituído por R$ 30 milhões. Durante o
processo de inventário, este FIP vendeu algumas empresas que possuía pelo valor de R$
80 milhões. Desta, forma como será a tributação desta venda para os herdeiros?
 
a) Estarão isentos do imposto de renda no momento, sendo tributados pela

alíquota única de 15% ganho de capital.
b) Estarão isentos do imposto de renda no momento, sendo tributados pela tabela

progressiva do ganho de capital quando houver a alienação das cotas.
c) Serão tributados a alíquota única de 15% do capital, devendo ser recolhido via

DARF até o último dia útil do mês subsequente a venda das empresas.
d) Serão tributados pela tabela progressiva do ganho de capital, devendo ser

recolhido via DARF até o último dia útil do mês subsequente a venda das
empresas.

156 Apostila
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(4) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462015] Guilherme e Cecília são casados no regime de comunhão parcial de bens.
Passado alguns anos,  decidem alterar  o  regime de casamento e  buscam um Profissional
CFP®  especialista  no  ramo  para  entender  como  devem  proceder.  Desta  forma,  o
Profissional CFP® responde que:
 
a) será necessário que os dois estejam cientes assinando o documento e

obrigatoriamente deve ser feito mediante autorização judicial.
b) não será necessário que os dois estejam cientes assinando o documento, mas

obrigatoriamente deve ser feito mediante autorização judicial.
c) será necessário que os dois estejam cientes assinando o documento e poderá

ser feito via extrajudicial.
d) o regime de bens adotado nos casamentos é da ordem da imutabilidade, ou

seja, acompanhará os cônjuges durante toda a duração da sociedade conjugal
até sua extinção.

02 [463018] Guilherme e Cecília foram casados sob o regime da comunhão universal de
bens.  Guilherme  possuía  um  patrimônio  de  R$  1.500.000,00  (bens  anteriores  ao
casamento) e Cecília nada possuía. Após o casamento, o casal adquiriu R$ 6.000.000,00. O
casal não tem filhos e os pais de Guilherme estão vivos. Como os bens de Guilherme serão
divididos no falecimento dele?
 
a) R$ 2.250.000,00 para o pai e 2.250.000,00 para mãe de Guilherme e R$

2.500.000,00 para Cecília.
b) R$ 3.000.000,00 para Cecília e R$ 2.250.000,00 para o pai e R$ 2.250.000,00

para mãe de Guilherme.
c) Cecília recebe R$ 3.750.000.00 em meação e R$ 1.250.000,00 de herança.
d) Os pais de Guilherme receberão partes iguais no valor de R$ 3.750.000,00 e

Cecília nada recebe.

03 [463022] Guilherme e Cecília são casados há 20 anos sob o regime de separação total
de bens e tiveram três filhos juntos: Amanda, Bernardo e Cristiano. Antes de se casar com
Cecília,  Guilherme foi  casado  com Maria,  no  qual  teve  um filho  chamado Daniel.  Um dia
voltando do trabalho, Guilherme sofre um acidente de carro e vem a falecer. Sabendo que
os bens de Guilherme estavam avaliados em 100 milhões reais, como ficará a distribuição
dos bens?
 
a) A esposa Cecília receberá R$ 20.000.000,00 e cada um dos quatro filhos

também receberá R$ 20.000.000,00, todos por herança.
b) A esposa Cecília receberá R$ 25.000.000,00 e cada um dos quatro filhos

receberá R$ 18.750.000,00, todos por herança.
c) A esposa Cecília receberá R$ 50.000.000,00 por meação e cada um dos quatro

filhos receberá R$ 12.500.000,00 por herança.
d) A herança será divida em 6 partes iguais entre a esposa Cecília, os quatros

filhos e a ex-esposa Maria.
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16 [456113] Um pai deixa por testamento a seus dois filhos, as cotas de um FIP (Fundo de
Investimentos em Participações), no qual foi constituído por R$ 30 milhões. Durante o
processo de inventário, este FIP vendeu algumas empresas que possuía pelo valor de R$
80 milhões. Desta, forma como será a tributação desta venda para os herdeiros?
 
a) Estarão isentos do imposto de renda no momento, sendo tributados pela

alíquota única de 15% ganho de capital.
b) Estarão isentos do imposto de renda no momento, sendo tributados pela tabela

progressiva do ganho de capital quando houver a alienação das cotas.
c) Serão tributados a alíquota única de 15% do capital, devendo ser recolhido via

DARF até o último dia útil do mês subsequente a venda das empresas.
d) Serão tributados pela tabela progressiva do ganho de capital, devendo ser

recolhido via DARF até o último dia útil do mês subsequente a venda das
empresas.

156 Apostila
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(4) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462015] Guilherme e Cecília são casados no regime de comunhão parcial de bens.
Passado alguns anos,  decidem alterar  o  regime de casamento e  buscam um Profissional
CFP®  especialista  no  ramo  para  entender  como  devem  proceder.  Desta  forma,  o
Profissional CFP® responde que:
 
a) será necessário que os dois estejam cientes assinando o documento e

obrigatoriamente deve ser feito mediante autorização judicial.
b) não será necessário que os dois estejam cientes assinando o documento, mas

obrigatoriamente deve ser feito mediante autorização judicial.
c) será necessário que os dois estejam cientes assinando o documento e poderá

ser feito via extrajudicial.
d) o regime de bens adotado nos casamentos é da ordem da imutabilidade, ou

seja, acompanhará os cônjuges durante toda a duração da sociedade conjugal
até sua extinção.

02 [463018] Guilherme e Cecília foram casados sob o regime da comunhão universal de
bens.  Guilherme  possuía  um  patrimônio  de  R$  1.500.000,00  (bens  anteriores  ao
casamento) e Cecília nada possuía. Após o casamento, o casal adquiriu R$ 6.000.000,00. O
casal não tem filhos e os pais de Guilherme estão vivos. Como os bens de Guilherme serão
divididos no falecimento dele?
 
a) R$ 2.250.000,00 para o pai e 2.250.000,00 para mãe de Guilherme e R$

2.500.000,00 para Cecília.
b) R$ 3.000.000,00 para Cecília e R$ 2.250.000,00 para o pai e R$ 2.250.000,00

para mãe de Guilherme.
c) Cecília recebe R$ 3.750.000.00 em meação e R$ 1.250.000,00 de herança.
d) Os pais de Guilherme receberão partes iguais no valor de R$ 3.750.000,00 e

Cecília nada recebe.

03 [463022] Guilherme e Cecília são casados há 20 anos sob o regime de separação total
de bens e tiveram três filhos juntos: Amanda, Bernardo e Cristiano. Antes de se casar com
Cecília,  Guilherme foi  casado  com Maria,  no  qual  teve  um filho  chamado Daniel.  Um dia
voltando do trabalho, Guilherme sofre um acidente de carro e vem a falecer. Sabendo que
os bens de Guilherme estavam avaliados em 100 milhões reais, como ficará a distribuição
dos bens?
 
a) A esposa Cecília receberá R$ 20.000.000,00 e cada um dos quatro filhos

também receberá R$ 20.000.000,00, todos por herança.
b) A esposa Cecília receberá R$ 25.000.000,00 e cada um dos quatro filhos

receberá R$ 18.750.000,00, todos por herança.
c) A esposa Cecília receberá R$ 50.000.000,00 por meação e cada um dos quatro

filhos receberá R$ 12.500.000,00 por herança.
d) A herança será divida em 6 partes iguais entre a esposa Cecília, os quatros

filhos e a ex-esposa Maria.
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04 [463031] Após seu divórcio com Bruna, onde Rafael era casado pelo regime legal, ele
conhece Natalia, estudante de medicina, e decide se casar novamente, mas desta fez,
escolhendo o regime da Comunhão Universal de Bens. Na separação, Rafael ficou com um
patrimônio estimado em R$ 3 milhões e também com a guarda dos dois filhos. Natália não
possuía  bens  e  nem  filhos  no  momento  do  casamento.  Após  10  anos  de  união,  como
presente de bodas de Estanho, os pais de Rafael lhe doaram um imóvel avaliado em R$
1.000.000,00 com reserva de usufruto. Certo dia, Rafael se acidenta de carro e vem a
falecer. Sabendo que durante o matrimônio, o casal adquiriu juntos R$ 5 milhões, como
será a sucessão?
 
a) Natália receberá R$ 4.000.000,00 a título de meação, os filhos de Rafael

receberão R$ 4.000.000,00 em partes iguais e o imóvel doado voltará aos pais
de Rafael.

b) Natália receberá R$ 2.500.000,00 a título de meação e os filhos de Rafael
receberão R$ 6.500.000,00 em partes iguais.

c) Natália e os filhos de Rafael receberão R$ 3.000.000,00 cada a título de
herança.

d) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e os filhos de Rafael
receberão R$ 4.500.000,00 em partes iguais.

05 [463040] Guilherme e Cecília se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens,
sendo que Guilherme possuía bens no valor de R$ 500.000,00 antes do matrimônio. Após
o casamento, o casal adquiriu R$ 2 milhões tendo constituído uma família com dois filhos:
João e Maria. Após muitos anos, agora Guilherme e Cecília também são avós de dois
meninos por parte de João. Guilherme falece e João renuncia à sua herança. Neste caso,
como ficará a divisão dos bens?
 
a) Cecília receberá somente R$ 1 milhão por meação; a filha Maria receberá R$

500 mil; e cada neto R$ 500 mil.
b) Cecília receberá ao total R$ 1.166.666,66; a filha Maria receberá R$ 666.666,67;

e cada neto R$ 333.333,33.
c) Cecília receberá ao total R$ 1.166.666,66; e Maria ficará com R$ 1. 333.333,33.
d) Cecília receberá ao total R$ 1,00 milhão; e Maria ficará com R$ 1.500.000,00.

06 [463052]  Bruno e  Luciana estão casados há mais  de 20 anos e  tiveram três  filhos.  O
patrimônio de Luciana antes do matrimônio era de R$ 5.000.000,00 e durante a relação,
ela acumulou mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 10 milhões. Após uma viagem a trabalho,
Luciana falece em um acidente aéreo. Sabendo que os pais de Luciana estão vivos e ela
tinha  um  filho  de  um  casamento  anterior,  como  ficará  a  divisão  da  partilha  se  o  casal
optou  pela  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS?
 
a) R$ 3.500.000,00 para o viúvo e R$ 1.625.000,00 para cada filho de Luciana.
b) R$ 3.750.000,00 para o viúvo e R$ 1.562.500,00 para cada filho de Luciana.
c) R$ 2.000.000,00 para Bruno e R$ 2.000.000,00 para cada filho de Luciana.
d) Igualmente entre todos os irmãos e pais de Luciana, ou seja, R$ 1.670.000,00

para cada.
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07 [463057] Rafael e Letícia se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens e
tiveram cinco filhos. Durante o matrimônio, os pais de Rafael faleceram deixando imóveis
no valor de R$ 100 milhões de reais. Como os planos de Rafael eram o de locação, ele
transferiu os bens herdados para uma holding recém constituída. Após essa transferência,
ele falece sem deixar testamento. Assim sendo, como ficará a divisão desta partilha?
 
a) Letícia e cada filho recebem R$ 16.666.666,67 cada.
b) Letícia receberá R$ 25 milhões e cada filho ficará com R$ 15 milhões.
c) Como os imóveis foram para Holding constituída durante o casamento, Letícia

receberá R$ 50 milhões por Meação e os outros R$ 50 milhões será dividido
entre os filhos.

d) Como os bens vieram de herança, Letícia nada recebe e os filhos ficam com R$
20 milhões cada.

08 [464002] Em relação aos seguros de vida, podemos afirmar que:
I – Por se tratar de apólice, permitem a livre estipulação beneficiários, podendo aumentar
o valor de determinado herdeiro ou escolher um terceiro que não faça parte da sucessão
hereditária.
II  –  Os  valores  recebidos  pelos  beneficiários  a  título  de  indenização,  são  tributados  a
alíquota  de  15%  do  Imposto  de  Renda
III – São valores que independente do trâmite do inventário, gerando liquidez imediata aos
herdeiros, vide que os recursos devem ser pagos pela seguradora em até 30 dias após a
entrega da documentação necessária.
IV –  Os valores recebidos pelos herdeiros são isentos de imposto de renda,  mas há
incidência do imposto estadual ITCMD.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

09 [464009] Cecília e Guilherme, dois jovens com um futuro muito promissor, mas sem
nenhum bem,  se  apaixonam e  decidem se  casar,  sem pacto  antenupcial.  Durante  o
matrimônio, além de terem constituído um patrimônio de R$ 2.000.000,00, eles tiveram
dois filhos: João Guilhermo e Eduardo. Agora que João concluiu a faculdade, eles decidiram
presentear essa conquista doando um dos seus imóveis,  avaliado em R$ 500.000,00.
Desta forma,  sabendo que Eduardo também é maior  de idade e capaz,  podemos afirmar
que:
 
a) A doação somente poderá ocorrer com autorização e a presença de Eduardo no

cartório, caso contrário, ela será negada.
b) Havendo herdeiros de mesma classe, o que é o caso, somente poderá haver

doações se todos os herdeiros necessários receberam os mesmos valores em
vida.

c) Se a doação estiver descrita que faz parte da disponível do casal, o imóvel não
necessitará ser colacionado.

d) Caso ocorra a doação sem consentimento de Eduardo, esta doação poderá ser
anulada pela justiça.
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04 [463031] Após seu divórcio com Bruna, onde Rafael era casado pelo regime legal, ele
conhece Natalia, estudante de medicina, e decide se casar novamente, mas desta fez,
escolhendo o regime da Comunhão Universal de Bens. Na separação, Rafael ficou com um
patrimônio estimado em R$ 3 milhões e também com a guarda dos dois filhos. Natália não
possuía  bens  e  nem  filhos  no  momento  do  casamento.  Após  10  anos  de  união,  como
presente de bodas de Estanho, os pais de Rafael lhe doaram um imóvel avaliado em R$
1.000.000,00 com reserva de usufruto. Certo dia, Rafael se acidenta de carro e vem a
falecer. Sabendo que durante o matrimônio, o casal adquiriu juntos R$ 5 milhões, como
será a sucessão?
 
a) Natália receberá R$ 4.000.000,00 a título de meação, os filhos de Rafael

receberão R$ 4.000.000,00 em partes iguais e o imóvel doado voltará aos pais
de Rafael.

b) Natália receberá R$ 2.500.000,00 a título de meação e os filhos de Rafael
receberão R$ 6.500.000,00 em partes iguais.

c) Natália e os filhos de Rafael receberão R$ 3.000.000,00 cada a título de
herança.

d) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e os filhos de Rafael
receberão R$ 4.500.000,00 em partes iguais.

05 [463040] Guilherme e Cecília se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens,
sendo que Guilherme possuía bens no valor de R$ 500.000,00 antes do matrimônio. Após
o casamento, o casal adquiriu R$ 2 milhões tendo constituído uma família com dois filhos:
João e Maria. Após muitos anos, agora Guilherme e Cecília também são avós de dois
meninos por parte de João. Guilherme falece e João renuncia à sua herança. Neste caso,
como ficará a divisão dos bens?
 
a) Cecília receberá somente R$ 1 milhão por meação; a filha Maria receberá R$

500 mil; e cada neto R$ 500 mil.
b) Cecília receberá ao total R$ 1.166.666,66; a filha Maria receberá R$ 666.666,67;

e cada neto R$ 333.333,33.
c) Cecília receberá ao total R$ 1.166.666,66; e Maria ficará com R$ 1. 333.333,33.
d) Cecília receberá ao total R$ 1,00 milhão; e Maria ficará com R$ 1.500.000,00.

06 [463052]  Bruno e  Luciana estão casados há mais  de 20 anos e  tiveram três  filhos.  O
patrimônio de Luciana antes do matrimônio era de R$ 5.000.000,00 e durante a relação,
ela acumulou mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 10 milhões. Após uma viagem a trabalho,
Luciana falece em um acidente aéreo. Sabendo que os pais de Luciana estão vivos e ela
tinha  um  filho  de  um  casamento  anterior,  como  ficará  a  divisão  da  partilha  se  o  casal
optou  pela  COMUNHÃO  PARCIAL  DE  BENS?
 
a) R$ 3.500.000,00 para o viúvo e R$ 1.625.000,00 para cada filho de Luciana.
b) R$ 3.750.000,00 para o viúvo e R$ 1.562.500,00 para cada filho de Luciana.
c) R$ 2.000.000,00 para Bruno e R$ 2.000.000,00 para cada filho de Luciana.
d) Igualmente entre todos os irmãos e pais de Luciana, ou seja, R$ 1.670.000,00

para cada.
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07 [463057] Rafael e Letícia se casaram pelo regime da comunhão parcial de bens e
tiveram cinco filhos. Durante o matrimônio, os pais de Rafael faleceram deixando imóveis
no valor de R$ 100 milhões de reais. Como os planos de Rafael eram o de locação, ele
transferiu os bens herdados para uma holding recém constituída. Após essa transferência,
ele falece sem deixar testamento. Assim sendo, como ficará a divisão desta partilha?
 
a) Letícia e cada filho recebem R$ 16.666.666,67 cada.
b) Letícia receberá R$ 25 milhões e cada filho ficará com R$ 15 milhões.
c) Como os imóveis foram para Holding constituída durante o casamento, Letícia

receberá R$ 50 milhões por Meação e os outros R$ 50 milhões será dividido
entre os filhos.

d) Como os bens vieram de herança, Letícia nada recebe e os filhos ficam com R$
20 milhões cada.

08 [464002] Em relação aos seguros de vida, podemos afirmar que:
I – Por se tratar de apólice, permitem a livre estipulação beneficiários, podendo aumentar
o valor de determinado herdeiro ou escolher um terceiro que não faça parte da sucessão
hereditária.
II  –  Os  valores  recebidos  pelos  beneficiários  a  título  de  indenização,  são  tributados  a
alíquota  de  15%  do  Imposto  de  Renda
III – São valores que independente do trâmite do inventário, gerando liquidez imediata aos
herdeiros, vide que os recursos devem ser pagos pela seguradora em até 30 dias após a
entrega da documentação necessária.
IV –  Os valores recebidos pelos herdeiros são isentos de imposto de renda,  mas há
incidência do imposto estadual ITCMD.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

09 [464009] Cecília e Guilherme, dois jovens com um futuro muito promissor, mas sem
nenhum bem,  se  apaixonam e  decidem se  casar,  sem pacto  antenupcial.  Durante  o
matrimônio, além de terem constituído um patrimônio de R$ 2.000.000,00, eles tiveram
dois filhos: João Guilhermo e Eduardo. Agora que João concluiu a faculdade, eles decidiram
presentear essa conquista doando um dos seus imóveis,  avaliado em R$ 500.000,00.
Desta forma,  sabendo que Eduardo também é maior  de idade e capaz,  podemos afirmar
que:
 
a) A doação somente poderá ocorrer com autorização e a presença de Eduardo no

cartório, caso contrário, ela será negada.
b) Havendo herdeiros de mesma classe, o que é o caso, somente poderá haver

doações se todos os herdeiros necessários receberam os mesmos valores em
vida.

c) Se a doação estiver descrita que faz parte da disponível do casal, o imóvel não
necessitará ser colacionado.

d) Caso ocorra a doação sem consentimento de Eduardo, esta doação poderá ser
anulada pela justiça.
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10  [464016]  Fábio  e  Roberta  possuem  diversos  ativos  financeiro,  sendo  um  deles,  um
Fundo de Investimentos em Participações (FIP) no qual possuem igualdade de cotas.
Durante  a  reunião  anual  com o  planejador  financeiro  CFP® da  família,  eles  comentaram
que Pedro,  filho do casal,  ingressou na faculdade de medicina e  gostariam de doar  este
FIP como uma premiação por ter sido aprovado no primeiro vestibular. No entanto, eles
tem receio que Pedro não conclua a faculdade e diante desta possibilidade, querem saber
qual a melhor estratégia para retomar o FIP caso isso ocorra. Diante destas informações,
o planejador financeiro CFP® recomendaria a realização de uma:
 
a) Compra & Venda com clausula restritiva.
b) Doação e assinando em paralelo uma opção de compra com barreira, sendo os

titulares os pais de Pedro.
c) Doação com reversão.
d) Doação com encargo.

11 [464018] José é casado em comunhão parcial  de bens,  e tem quatro filhos.  Em 2002,
adquiriu  um  imóvel  financiado  em  seu  nome  e  de  sua  esposa,  e  contratou  um  seguro
habitacional, mas somente a renda de José foi considerada para o financiamento. Em 2015
Jose foi diagnosticado com câncer e faleceu 3 meses depois. O saldo devedor do seguro
habitacional era de R$ 200 mil. José tinha adquirido:
• Saldo em Previdência: R$ 400 mil sem mencionar beneficiário
• Seguro de vida contratado em 2010 no valor de R$ 260 mil, com vigência de 20 anos,
tendo como beneficiários os filhos, 25% cada.
• Seguro de acidentes pessoais com cobertura de R$200 mil, contratado em 2004 com
vencimento  de  10  anos,  renovado  automaticamente,  tendo  como  única  beneficiária  a
esposa.
O total a ser distribuído entre os herdeiros a título de herança, desconsiderado o valor do
imóvel adquirido, será de:
 
a) R$ 1.060.000
b) R$ 860.000
c) R$ 660.000
d) Zero

12 [465005] Sobre a Holding Familiar como instrumento de planejamento sucessório,
considere as afirmativas:
I  –  É mais vantajoso, do ponto de vista fiscal,  manter os ativos financeiros investidos na
pessoa jurídica;
II  –  É  mais  vantajoso,  do  ponto  de  vista  fiscal,  manter  os  imóveis  dentro  da  Holding
Familiar  com  o  objetivo  de  explorar  renda  de  aluguel;
III – Na ocasião do inventário, ainda que mantidos dentro da pessoa jurídica, todos os bens
deverão constar individualmente na declaração de bens e direitos a inventariar;
IV – Por meio de acordo de acionistas ou quotistas, é possível aos integrantes da Família
Empresária estipular regras e princípio que poderão perdurar inclusive após o falecimento
do fundador.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III
b) I, II e IV
c) II e IV
d) II
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13 [466006] Daniel, 30 anos, é engenheiro civil e atua na compra e venda de imóveis.
Conversando com seu pai Fábio, ele comenta que gostaria de adquirir a casa da praia,
para reformar e vender em breve, pois é um imóvel muito antigo, adquirido em 1960. Eles
procuram  um  Profissional  CFP®  especialista  no  assunto,  para  entender  qual  melhor
escolha  tributária  legal  para  realizar  essa  operação,  vide  que  seu  outro  irmão  não
participará da operação. Desta forma, o Profissional CFP® deveria recomendar que fosse
feito:
 
a) Um contrato de compra e venda pelo valor de mercado.
b) Um contrato de compra e venda pelo valor de aquisição.
c) Uma doação o imóvel pelo valor de mercado.
d) Uma doação pelo valor de aquisição.

14 [466012] Um cliente ouviu no rádio de sua cidade que a alíquota de ITCMD do estado
será elevada de 4% para 8%. Como ele possui um imóvel com valor de mercado de 10
milhões  de  reais,  que  adquiriu  em  1955  por  200  mil  reais,  ficou  preocupado  e  decidiu
procurar  um  Profissional  CFP®  para  entender  o  que  poderia  ser  feito  neste  caso,  pois
queria  obter  benefício  fiscal  e  ajudar  seu  único  filho.  Desta  forma,  o  Profissional  CFP®
deveria recomendar ao cliente:
 
a) vender o imóvel para o filho pelo valor de mercado.
b) vender o imóvel para o filho ao valor de aquisição.
c) doar o imóvel pelo valor de mercado.
d) doar o imóvel pelo valor de aquisição.
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10  [464016]  Fábio  e  Roberta  possuem  diversos  ativos  financeiro,  sendo  um  deles,  um
Fundo de Investimentos em Participações (FIP) no qual possuem igualdade de cotas.
Durante  a  reunião  anual  com o  planejador  financeiro  CFP® da  família,  eles  comentaram
que Pedro,  filho do casal,  ingressou na faculdade de medicina e  gostariam de doar  este
FIP como uma premiação por ter sido aprovado no primeiro vestibular. No entanto, eles
tem receio que Pedro não conclua a faculdade e diante desta possibilidade, querem saber
qual a melhor estratégia para retomar o FIP caso isso ocorra. Diante destas informações,
o planejador financeiro CFP® recomendaria a realização de uma:
 
a) Compra & Venda com clausula restritiva.
b) Doação e assinando em paralelo uma opção de compra com barreira, sendo os

titulares os pais de Pedro.
c) Doação com reversão.
d) Doação com encargo.

11 [464018] José é casado em comunhão parcial  de bens,  e tem quatro filhos.  Em 2002,
adquiriu  um  imóvel  financiado  em  seu  nome  e  de  sua  esposa,  e  contratou  um  seguro
habitacional, mas somente a renda de José foi considerada para o financiamento. Em 2015
Jose foi diagnosticado com câncer e faleceu 3 meses depois. O saldo devedor do seguro
habitacional era de R$ 200 mil. José tinha adquirido:
• Saldo em Previdência: R$ 400 mil sem mencionar beneficiário
• Seguro de vida contratado em 2010 no valor de R$ 260 mil, com vigência de 20 anos,
tendo como beneficiários os filhos, 25% cada.
• Seguro de acidentes pessoais com cobertura de R$200 mil, contratado em 2004 com
vencimento  de  10  anos,  renovado  automaticamente,  tendo  como  única  beneficiária  a
esposa.
O total a ser distribuído entre os herdeiros a título de herança, desconsiderado o valor do
imóvel adquirido, será de:
 
a) R$ 1.060.000
b) R$ 860.000
c) R$ 660.000
d) Zero

12 [465005] Sobre a Holding Familiar como instrumento de planejamento sucessório,
considere as afirmativas:
I  –  É mais vantajoso, do ponto de vista fiscal,  manter os ativos financeiros investidos na
pessoa jurídica;
II  –  É  mais  vantajoso,  do  ponto  de  vista  fiscal,  manter  os  imóveis  dentro  da  Holding
Familiar  com  o  objetivo  de  explorar  renda  de  aluguel;
III – Na ocasião do inventário, ainda que mantidos dentro da pessoa jurídica, todos os bens
deverão constar individualmente na declaração de bens e direitos a inventariar;
IV – Por meio de acordo de acionistas ou quotistas, é possível aos integrantes da Família
Empresária estipular regras e princípio que poderão perdurar inclusive após o falecimento
do fundador.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III
b) I, II e IV
c) II e IV
d) II
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13 [466006] Daniel, 30 anos, é engenheiro civil e atua na compra e venda de imóveis.
Conversando com seu pai Fábio, ele comenta que gostaria de adquirir a casa da praia,
para reformar e vender em breve, pois é um imóvel muito antigo, adquirido em 1960. Eles
procuram  um  Profissional  CFP®  especialista  no  assunto,  para  entender  qual  melhor
escolha  tributária  legal  para  realizar  essa  operação,  vide  que  seu  outro  irmão  não
participará da operação. Desta forma, o Profissional CFP® deveria recomendar que fosse
feito:
 
a) Um contrato de compra e venda pelo valor de mercado.
b) Um contrato de compra e venda pelo valor de aquisição.
c) Uma doação o imóvel pelo valor de mercado.
d) Uma doação pelo valor de aquisição.

14 [466012] Um cliente ouviu no rádio de sua cidade que a alíquota de ITCMD do estado
será elevada de 4% para 8%. Como ele possui um imóvel com valor de mercado de 10
milhões  de  reais,  que  adquiriu  em  1955  por  200  mil  reais,  ficou  preocupado  e  decidiu
procurar  um  Profissional  CFP®  para  entender  o  que  poderia  ser  feito  neste  caso,  pois
queria  obter  benefício  fiscal  e  ajudar  seu  único  filho.  Desta  forma,  o  Profissional  CFP®
deveria recomendar ao cliente:
 
a) vender o imóvel para o filho pelo valor de mercado.
b) vender o imóvel para o filho ao valor de aquisição.
c) doar o imóvel pelo valor de mercado.
d) doar o imóvel pelo valor de aquisição.
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(5) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01  [307205]  Dentre  as  afirmativas  abaixo,  a  que  não  representa  uma  das  etapas  do
processo  de  planejamento  financeiro  é:
 
a) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
b) Formalizar os objetivos de retorno.
c) Implementar as recomendações de planejamento financeiro.
d) Monitorar a situação do cliente.

02  [307215]  Dentre  as  afirmativas  abaixo,  a  que  não  representa  uma  das  etapas  do
processo  de  planejamento  financeiro  é:
 
a) Implementar as recomendações de planejamento financeiro
b) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
c) Monitorar a carteira do cliente.
d) Apresentar raciocínios lógicos e persuasivos

03  [411007]  Um  profissional  CFP®  está  sendo  contratado  para  a  realização  de  um
inventário  extrajudicial.  Caso  ele  seja  habilitado  legalmente  para  tal  atividade,  o
profissional:
 
a) Poderá exercer o serviço, pois todo profissional CFP® que atua com

planejamento sucessório poderá executar tal tarefa.
b) Poderá exercer o serviço, pois está habilitado legalmente, indiferente de ser um

profissional CFP®.
c) Poderá exercer o serviço, vide que são tarefas apenas para profissionais CFP®

habilitados legalmente.
d) Não poderá aceitar o serviço, pois há um conflito de interesse claro entre ser

uma planejador financeiro CFP® e atuar com inventários extrajudiciais.

04  [102312]  Uma  das  etapas  da  Avaliação  do  Perfil  do  Investidor  (API)  consiste  em
analisar  a:
(I) Capacidade; e
(II) Disposição do cliente para assumir riscos.
Nesse  sentido,  pode-se  afirmar  que  esses  dois  conceitos,  respectivamente,  estão
relacionados  a:
 
a) (I) Fatores psicológicos; e (II) patrimônio atual e renda comparada com gastos.
b) (I) Volatilidade máxima que a carteira pode possuir; (II) fatores intrínsecos ao

investidor, sempre vinculados um ao outro.
c) (I) Reação do investidor frente a quedas abruptas de mercado; e (II) prazo e

importância de objetivos.
d) (I) Volatilidade máxima que a carteira pode possuir; e (II) fatores psicológicos,

não necessariamente vinculados.
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05 [102318]  Um investidor  quer  pagar  o  casamento  de  sua  filha,  que  ocorrerá  daqui  12
meses,  e  já  acumulou  recursos  suficientes  para  fazer  frente  a  esses  gastos.  Ele  busca
então uma aplicação financeira para deixar o dinheiro rendendo por esse período, sendo
que há uma expectativa que os juros (SELIC) aumentem. Dentre as opções abaixo, a que
melhor se adequaria a esse investidor seria aplicar os recursos em um:
 
a) Fundo de Ações.
b) CDB Pós-fixado
c) LTN
d) NTN-B

06 [307238] Um gestor está elaborando a política de investimentos (IPS) para um de seus
clientes. Na fase de coleta de informações, espera-se que o gestor levante informações
sobre:
I – Objetivos de risco e retorno do cliente.
II – Restrições de investimento do cliente.
III – Expectativa do mercado de capitais, na visão do cliente.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) III, apenas.
d) I, II e III.

07 [307281] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

Sobre a sua disposição para correr riscos pode-se afirmar que é:
 
a) alta porque ele ainda é novo.
b) alta porque é capaz de poupar dinheiro.
c) média porque prefere não correr riscos elevados.
d) média porque não possui dívidas.
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(5) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro &
Ética

01  [307205]  Dentre  as  afirmativas  abaixo,  a  que  não  representa  uma  das  etapas  do
processo  de  planejamento  financeiro  é:
 
a) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
b) Formalizar os objetivos de retorno.
c) Implementar as recomendações de planejamento financeiro.
d) Monitorar a situação do cliente.

02  [307215]  Dentre  as  afirmativas  abaixo,  a  que  não  representa  uma  das  etapas  do
processo  de  planejamento  financeiro  é:
 
a) Implementar as recomendações de planejamento financeiro
b) Analisar e avaliar a situação financeira do cliente.
c) Monitorar a carteira do cliente.
d) Apresentar raciocínios lógicos e persuasivos

03  [411007]  Um  profissional  CFP®  está  sendo  contratado  para  a  realização  de  um
inventário  extrajudicial.  Caso  ele  seja  habilitado  legalmente  para  tal  atividade,  o
profissional:
 
a) Poderá exercer o serviço, pois todo profissional CFP® que atua com

planejamento sucessório poderá executar tal tarefa.
b) Poderá exercer o serviço, pois está habilitado legalmente, indiferente de ser um

profissional CFP®.
c) Poderá exercer o serviço, vide que são tarefas apenas para profissionais CFP®

habilitados legalmente.
d) Não poderá aceitar o serviço, pois há um conflito de interesse claro entre ser

uma planejador financeiro CFP® e atuar com inventários extrajudiciais.

04  [102312]  Uma  das  etapas  da  Avaliação  do  Perfil  do  Investidor  (API)  consiste  em
analisar  a:
(I) Capacidade; e
(II) Disposição do cliente para assumir riscos.
Nesse  sentido,  pode-se  afirmar  que  esses  dois  conceitos,  respectivamente,  estão
relacionados  a:
 
a) (I) Fatores psicológicos; e (II) patrimônio atual e renda comparada com gastos.
b) (I) Volatilidade máxima que a carteira pode possuir; (II) fatores intrínsecos ao

investidor, sempre vinculados um ao outro.
c) (I) Reação do investidor frente a quedas abruptas de mercado; e (II) prazo e

importância de objetivos.
d) (I) Volatilidade máxima que a carteira pode possuir; e (II) fatores psicológicos,

não necessariamente vinculados.
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05 [102318]  Um investidor  quer  pagar  o  casamento  de  sua  filha,  que  ocorrerá  daqui  12
meses,  e  já  acumulou  recursos  suficientes  para  fazer  frente  a  esses  gastos.  Ele  busca
então uma aplicação financeira para deixar o dinheiro rendendo por esse período, sendo
que há uma expectativa que os juros (SELIC) aumentem. Dentre as opções abaixo, a que
melhor se adequaria a esse investidor seria aplicar os recursos em um:
 
a) Fundo de Ações.
b) CDB Pós-fixado
c) LTN
d) NTN-B

06 [307238] Um gestor está elaborando a política de investimentos (IPS) para um de seus
clientes. Na fase de coleta de informações, espera-se que o gestor levante informações
sobre:
I – Objetivos de risco e retorno do cliente.
II – Restrições de investimento do cliente.
III – Expectativa do mercado de capitais, na visão do cliente.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) III, apenas.
d) I, II e III.

07 [307281] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos e ele deseja que a carteira gere receitas suficiente para cobrir  suas despesas
anuais,  considerando  sempre  o  mesmo  poder  de  compra.  Ele  afirma  que  prefere  não
correr  riscos  elevados.
•  Dados:  inflação  de  3% a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4% a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

Sobre a sua disposição para correr riscos pode-se afirmar que é:
 
a) alta porque ele ainda é novo.
b) alta porque é capaz de poupar dinheiro.
c) média porque prefere não correr riscos elevados.
d) média porque não possui dívidas.
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08 [307286] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos  e  ele  deseja  que  a  carteira  gere  receitas  suficiente  para  cobrir  suas  despesas
anuais, considerando sempre o mesmo poder de compra. Ele afirma que prefere não correr
riscos elevados.
•  Dados:  inflação  de  3%  a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4%  a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

A carteira mais recomendada a esse investidor, entre as alternativas apresentadas abaixo
com retorno esperado líquido, é a de nº:

 
a) Carteira I
b) Carteira II
c) Carteira III
d) Carteira IV

09 [307220] Na elaboração de um plano financeiro:
I – O consultor deve monitorar constantemente os investimentos.
II – O consultor deve fazer análises e estudos minuciosos antes de qualquer apresentação,
recomendação ou qualquer ação de investimento.
III – O cliente deve cumprir todas as demandas tributárias.
IV  –  O  cliente  deve  entender  limitações  de  investimentos,  assim como sua  situação
financeira e econômica.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.

10 [412110] Diego, profissional CFP®, contratou Rafael, que também possui a certificação
CFP®, para lhe ajudar na construção de um planejamento sucessório de um cliente muito
importante,  já  que  Rafael  é  especialista  neste  assunto.  Diego  não  supervisionou
corretamente o trabalho de Rafael, que usou informações do cliente em benefício próprio,
sem revelar ao cliente. Pode-se afirmar que Diego e Rafael, respectivamente, violaram os
princípios de:
 
a) Diligência e Integridade.
b) Integridade e Diligência.
c) Imparcialidade e Competência.
d) Objetividade e Imparcialidade.
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11  [412114]  João,  profissional  CFP®,  ouviu  recentemente  um  boato,  sobre  certo
investimento.  Achou interessante a  informação,  mas não buscou saber  a  fonte ou a
veracidade  da  informação,  e  recomendou  para  alguns  clientes,  respeitando  o  perfil  de
investidor. Alguns aceitaram a alocação e obtiveram ótima rentabilidade no curto prazo.
Qual princípio foi violado?
 
a) Profissionalismo
b) Objetividade
c) Imparcialidade
d) Diligência

12  [412127]  Você  ganha  um  novo  cliente  para  o  qual  apresentará  um  plano  financeiro.
Você delega a elaboração do plano à um funcionário, também com designação CFP®. Você
apresenta  o  plano  ao  cliente  sem  verificar  o  trabalho  de  seu  funcionário.  Neste  caso,
houve  violação  de  algum  princípio  do  código  de  ética?
 
a) Sim, Objetividade.
b) Sim, Diligência.
c) Sim, Integridade.
d) Excesso de Confiança.

13  [412131]  Um  profissional  CFP®  comercializa  diversos  produtos  do  banco  no  qual
trabalha.  Ele  tem uma meta agressiva de captação para um COE específico e,  durante a
venda, apenas explana aos clientes que é um ótimo investimento, garantindo que essa
aplicação  terá  rentabilidade  superior  a  de  qualquer  outro  produto  concorrente  do
mercado.  Considere  os  seguintes  Princípios  do  Código  de  Ética  e  Responsabilidade
Profissional da Planejar:
I – Integridade;
II – Imparcialidade;
III – Competência.
É correto afirmar que o profissional CFP® violou os Princípios expressos em:
 
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

14  [412134]  O  princípio  ético  seguido  por  um  Planejador  CFP®  quando  ele  tem  a
sabedoria  e  maturidade  para  conhecer  suas  limitações  e  situações  e  quando  for
apropriado, consultar ou o encaminhar para outros profissionais é:
 
a) Competência
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Integridade
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08 [307286] Um investidor de 35 anos foi recentemente promovido a gerente regional de
vendas de uma empresa comercial nacional. Ele não possui dívida de cartão de crédito,
não tem empréstimos e sua casa está quitada. Ele recebe um salário anual de R$ 250 mil e
suas despesas pessoais anuais são de R$ 100 mil. Sua atual carteira tem R$ 1.000.000,00
em ativos  e  ele  deseja  que  a  carteira  gere  receitas  suficiente  para  cobrir  suas  despesas
anuais, considerando sempre o mesmo poder de compra. Ele afirma que prefere não correr
riscos elevados.
•  Dados:  inflação  de  3%  a.a.,  a  taxa  do  ativo  livre  de  risco  real  de  4%  a.a.  e  a  taxa  de
impostos de 15% sobre os rendimentos projetados, constantes para todo o período.

A carteira mais recomendada a esse investidor, entre as alternativas apresentadas abaixo
com retorno esperado líquido, é a de nº:

 
a) Carteira I
b) Carteira II
c) Carteira III
d) Carteira IV

09 [307220] Na elaboração de um plano financeiro:
I – O consultor deve monitorar constantemente os investimentos.
II – O consultor deve fazer análises e estudos minuciosos antes de qualquer apresentação,
recomendação ou qualquer ação de investimento.
III – O cliente deve cumprir todas as demandas tributárias.
IV  –  O  cliente  deve  entender  limitações  de  investimentos,  assim como sua  situação
financeira e econômica.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.

10 [412110] Diego, profissional CFP®, contratou Rafael, que também possui a certificação
CFP®, para lhe ajudar na construção de um planejamento sucessório de um cliente muito
importante,  já  que  Rafael  é  especialista  neste  assunto.  Diego  não  supervisionou
corretamente o trabalho de Rafael, que usou informações do cliente em benefício próprio,
sem revelar ao cliente. Pode-se afirmar que Diego e Rafael, respectivamente, violaram os
princípios de:
 
a) Diligência e Integridade.
b) Integridade e Diligência.
c) Imparcialidade e Competência.
d) Objetividade e Imparcialidade.
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11  [412114]  João,  profissional  CFP®,  ouviu  recentemente  um  boato,  sobre  certo
investimento.  Achou interessante a  informação,  mas não buscou saber  a  fonte ou a
veracidade  da  informação,  e  recomendou  para  alguns  clientes,  respeitando  o  perfil  de
investidor. Alguns aceitaram a alocação e obtiveram ótima rentabilidade no curto prazo.
Qual princípio foi violado?
 
a) Profissionalismo
b) Objetividade
c) Imparcialidade
d) Diligência

12  [412127]  Você  ganha  um  novo  cliente  para  o  qual  apresentará  um  plano  financeiro.
Você delega a elaboração do plano à um funcionário, também com designação CFP®. Você
apresenta  o  plano  ao  cliente  sem  verificar  o  trabalho  de  seu  funcionário.  Neste  caso,
houve  violação  de  algum  princípio  do  código  de  ética?
 
a) Sim, Objetividade.
b) Sim, Diligência.
c) Sim, Integridade.
d) Excesso de Confiança.

13  [412131]  Um  profissional  CFP®  comercializa  diversos  produtos  do  banco  no  qual
trabalha.  Ele  tem uma meta agressiva de captação para um COE específico e,  durante a
venda, apenas explana aos clientes que é um ótimo investimento, garantindo que essa
aplicação  terá  rentabilidade  superior  a  de  qualquer  outro  produto  concorrente  do
mercado.  Considere  os  seguintes  Princípios  do  Código  de  Ética  e  Responsabilidade
Profissional da Planejar:
I – Integridade;
II – Imparcialidade;
III – Competência.
É correto afirmar que o profissional CFP® violou os Princípios expressos em:
 
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

14  [412134]  O  princípio  ético  seguido  por  um  Planejador  CFP®  quando  ele  tem  a
sabedoria  e  maturidade  para  conhecer  suas  limitações  e  situações  e  quando  for
apropriado, consultar ou o encaminhar para outros profissionais é:
 
a) Competência
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Integridade
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15  [412135]  Um  profissional  CFP®  deseja  fazer  uma  queixa  de  conduta  de  um  outro
Profissional  CFP®.  Qual  seria  a  melhor  maneira  de  enviar  esta  queixa  à  Planejar?
 
a) Através de um e-mail anônimo.
b) Através de um telefonema feito ao número 0800 da Planejar.
c) Através de instrumento escrito e encaminhado pelos canais eletrônicos oficiais

da planejar.
d) Conforme código de conduta, profissionais CFP® não podem denunciar outros

colegas de trabalho, a denúncia deve vir do cliente lesado.

16  [412146]  Um  Planejador  CFP®  que  mantem  e  desenvolve  as  habilidades  e  os
conhecimentos necessários para a boa atuação profissional está seguindo o princípio ético
da planejar chamado de:
 
a) Competência
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Integridade

17  [413128]  É  uma  das  habilidades  profissionais  requeridas  de  um  profissional  de
planejamento  financeiro  na  área  denominada  Cognição:
 
a) Seguir o código profissional de ética e os padrões da prática.
b) Manter-se a par de mudanças nos ambientes econômico, político e regulatório.
c) Realizar pesquisas adequadas ao fazer análise e formular estratégias.
d) Tomar decisões fundamentadas quando conta com informações incompletas ou

incoerentes.

18 [413129] As capacidades de um planejador financeiro são divididas em três funções de
planejamento financeiro, que são:
 
a) Coleta, Análise e Síntese.
b) Responsabilidade Profissional, Prática e Comunicação.
c) Análise, Síntese e Cognição.
d) Prática, Comunicação, Cognição e Coleta.

19  [413130]  As  diversas  tarefas  que  os  profissionais  de  planejamento  financeiro  devem
ser capazes de realizar no decorrer de trabalhos de planejamento financeiro para clientes
são conhecidas por:
 
a) Habilidades
b) Conhecimentos
c) Capacidades
d) Competências
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20 [413104] Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente faz
parte do Componente do Planejamento Financeiro referenciado no Perfil de Competência
da Planejar denominado:
 
a) Gestão Financeira.
b) Gestão de Ativos.
c) Planejamento de Aposentadoria.
d) Gestão de Riscos e Seguros.

21 [101105] Uma das atribuições do Banco Central é:
 
a) Emitir papel moeda juntamente com o Conselho Monetário Nacional.
b) Disciplinar o Crédito em todas as modalidades.
c) Definir a taxa de redesconto.
d) Estimular investimentos no mercado acionário.

22 [101107] É atribuição da CVM:
 
a) Regular a oferta de crédito no mercado financeiro.
b) Regular e fiscalizar as instituições financeiras.
c) Regular a negociação de títulos públicos federais.
d) Proteger os investidores do mercado de capitais

23  [201108]  Os  planos  PGBL  e  os  fundos  multipatrocinados  são  fiscalizados,
respectivamente,  por:
 
a) Previc em ambos os casos.
b) Previc e Susep.
c) Susep e Previc.
d) Susep em ambos os casos.

24 [101236] Um banco múltiplo com carteiras comercial e de arrendamento mercantil é
autorizado pelo Banco Central:
 
a) Intermediar operações de câmbio.
b) Receber depósito à prazo.
c) Administrar fundos de investimentos.
d) Executar ordens de seus clientes no sistema de negociação das bolsas.
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15  [412135]  Um  profissional  CFP®  deseja  fazer  uma  queixa  de  conduta  de  um  outro
Profissional  CFP®.  Qual  seria  a  melhor  maneira  de  enviar  esta  queixa  à  Planejar?
 
a) Através de um e-mail anônimo.
b) Através de um telefonema feito ao número 0800 da Planejar.
c) Através de instrumento escrito e encaminhado pelos canais eletrônicos oficiais

da planejar.
d) Conforme código de conduta, profissionais CFP® não podem denunciar outros

colegas de trabalho, a denúncia deve vir do cliente lesado.

16  [412146]  Um  Planejador  CFP®  que  mantem  e  desenvolve  as  habilidades  e  os
conhecimentos necessários para a boa atuação profissional está seguindo o princípio ético
da planejar chamado de:
 
a) Competência
b) Diligência
c) Profissionalismo
d) Integridade

17  [413128]  É  uma  das  habilidades  profissionais  requeridas  de  um  profissional  de
planejamento  financeiro  na  área  denominada  Cognição:
 
a) Seguir o código profissional de ética e os padrões da prática.
b) Manter-se a par de mudanças nos ambientes econômico, político e regulatório.
c) Realizar pesquisas adequadas ao fazer análise e formular estratégias.
d) Tomar decisões fundamentadas quando conta com informações incompletas ou

incoerentes.

18 [413129] As capacidades de um planejador financeiro são divididas em três funções de
planejamento financeiro, que são:
 
a) Coleta, Análise e Síntese.
b) Responsabilidade Profissional, Prática e Comunicação.
c) Análise, Síntese e Cognição.
d) Prática, Comunicação, Cognição e Coleta.

19  [413130]  As  diversas  tarefas  que  os  profissionais  de  planejamento  financeiro  devem
ser capazes de realizar no decorrer de trabalhos de planejamento financeiro para clientes
são conhecidas por:
 
a) Habilidades
b) Conhecimentos
c) Capacidades
d) Competências
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20 [413104] Calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente faz
parte do Componente do Planejamento Financeiro referenciado no Perfil de Competência
da Planejar denominado:
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b) Gestão de Ativos.
c) Planejamento de Aposentadoria.
d) Gestão de Riscos e Seguros.

21 [101105] Uma das atribuições do Banco Central é:
 
a) Emitir papel moeda juntamente com o Conselho Monetário Nacional.
b) Disciplinar o Crédito em todas as modalidades.
c) Definir a taxa de redesconto.
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22 [101107] É atribuição da CVM:
 
a) Regular a oferta de crédito no mercado financeiro.
b) Regular e fiscalizar as instituições financeiras.
c) Regular a negociação de títulos públicos federais.
d) Proteger os investidores do mercado de capitais
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respectivamente,  por:
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25 [201210] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I  –  As  pessoas  naturais  ou  jurídicas  que  possuam  investimentos  financeiros  em  valor
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por
escrito sua condição, são considerados Investidores Profissionais;
II – As Pessoas Físicas e as Pessoas Jurídicas que possuem investimentos superiores a R$
1.000.000,00 e que atestem por escrito a sua condição, são considerados Investidores
Qualificados;
III  –  Os agentes autônomos de investimento, administradores de carteira,  analistas e
consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos
próprios, são considerados investidores qualificados.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

26 [103106] O produto Interno Bruto (PIB) de uma economia aberta inclui o valor dos bens
e serviços finais destinados:
I – ao consumo das famílias.
II – aos investimentos.
III – aos gastos do governo.
IV – às exportações líquidas
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III.
b) I, II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV.

27 [103141] A valorização do real frente ao dólar impacta mais em qual índice?
 
a) INCC
b) INPC
c) IGP-M
d) IPCA

28 [203123] Em um cenário de desvalorização do real frente ao dólar, é mais provável que
ocorra:
 
a) diminuição de importação de bens de consumo e redução do déficit da conta

turismo.
b) aumento de exportação de bens de consumo e elevação do déficit conta

turismo.
c) aumento de importação de bens de consumo e elevação do déficit da conta

turismo.
d) diminuição de exportação de bens de consumo e redução do déficit conta

turismo.
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29 [203132] Para um país ter sua balança comercial superavitária é necessário que:
 
a) Tenha um maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos vindos

do exterior.
b) Compre mais bens e produtos produzidos no exterior do que venda.
c) Tenha um maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos para o

exterior.
d) Venda mais bens e produtos produzidos no país para o exterior do que compre.

30 [414206] A taxa incidente sobre os financiamentos concedidos pelo BNDES é:
 
a) IPCA
b) Selic
c) IGP-M
d) TLP

31 [302260] Qual a taxa equivalente de um investimento em renda fixa que rendeu 2% ao
mês em 1 dia útil?
 
a) 0,066031%
b) 0,070000%
c) 0,090000%
d) 0,094343%

32 [103216] Em relação a taxa nominal, podemos afirmar que:
 
a) Será menor que a taxa real, se houver inflação.
b) Será maior que a taxa real, se houver inflação.
c) Será maior que a taxa real, se houver deflação.
d) Sempre será maior que a taxa real.

33  [302206]  Antônio  financiou  integralmente  um  imóvel  pela  Tabela  Price  com  você  no
banco no valor de R$ 800.000. Por ele ser um excelente cliente, a taxa de juros do
financiamento para 240 meses, ficou em 1% ao mês. Após ter pago 48 parcelas, Antônio
lhe pergunta: “Caso eu amortize extraordinariamente R$ 100.000, mantendo o mesmo
prazo ainda, quanto ficaria a minha nova parcela aproximadamente?”. Desta forma, o que
você responderia para seu cliente Antônio?
 
a) R$ 7.635,00
b) R$ 7.996,00
c) R$ 8.345,00
d) R$ 8.809,00
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25 [201210] Considere as seguintes afirmativas abaixo:
I  –  As  pessoas  naturais  ou  jurídicas  que  possuam  investimentos  financeiros  em  valor
superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por
escrito sua condição, são considerados Investidores Profissionais;
II – As Pessoas Físicas e as Pessoas Jurídicas que possuem investimentos superiores a R$
1.000.000,00 e que atestem por escrito a sua condição, são considerados Investidores
Qualificados;
III  –  Os agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e
consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos
próprios, são considerados investidores qualificados.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.

26 [103106] O produto Interno Bruto (PIB) de uma economia aberta inclui o valor dos bens
e serviços finais destinados:
I – ao consumo das famílias.
II – aos investimentos.
III – aos gastos do governo.
IV – às exportações líquidas
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III.
b) I, II e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV.

27 [103141] A valorização do real frente ao dólar impacta mais em qual índice?
 
a) INCC
b) INPC
c) IGP-M
d) IPCA

28 [203123] Em um cenário de desvalorização do real frente ao dólar, é mais provável que
ocorra:
 
a) diminuição de importação de bens de consumo e redução do déficit da conta

turismo.
b) aumento de exportação de bens de consumo e elevação do déficit conta

turismo.
c) aumento de importação de bens de consumo e elevação do déficit da conta

turismo.
d) diminuição de exportação de bens de consumo e redução do déficit conta

turismo.
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29 [203132] Para um país ter sua balança comercial superavitária é necessário que:
 
a) Tenha um maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos vindos

do exterior.
b) Compre mais bens e produtos produzidos no exterior do que venda.
c) Tenha um maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos para o

exterior.
d) Venda mais bens e produtos produzidos no país para o exterior do que compre.

30 [414206] A taxa incidente sobre os financiamentos concedidos pelo BNDES é:
 
a) IPCA
b) Selic
c) IGP-M
d) TLP

31 [302260] Qual a taxa equivalente de um investimento em renda fixa que rendeu 2% ao
mês em 1 dia útil?
 
a) 0,066031%
b) 0,070000%
c) 0,090000%
d) 0,094343%

32 [103216] Em relação a taxa nominal, podemos afirmar que:
 
a) Será menor que a taxa real, se houver inflação.
b) Será maior que a taxa real, se houver inflação.
c) Será maior que a taxa real, se houver deflação.
d) Sempre será maior que a taxa real.

33  [302206]  Antônio  financiou  integralmente  um  imóvel  pela  Tabela  Price  com  você  no
banco no valor de R$ 800.000. Por ele ser um excelente cliente, a taxa de juros do
financiamento para 240 meses, ficou em 1% ao mês. Após ter pago 48 parcelas, Antônio
lhe pergunta: “Caso eu amortize extraordinariamente R$ 100.000, mantendo o mesmo
prazo ainda, quanto ficaria a minha nova parcela aproximadamente?”. Desta forma, o que
você responderia para seu cliente Antônio?
 
a) R$ 7.635,00
b) R$ 7.996,00
c) R$ 8.345,00
d) R$ 8.809,00
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34 [302211] Uma pessoa deseja financiar R$ 350 mil referente à aquisição de um imóvel, à
taxa de 1% ao mês, pelo prazo de 180 meses, com o primeiro pagamento ocorrendo um
mês após a contração do empréstimo. Caso o cliente tivesse optado pela tabela SAC, o
valor da 90ª prestação teria sido aproximadamente de:
 
a) R$ 3.694
b) R$ 3.714
c) R$ 3.733
d) R$ 3.811

35 [302205] Um determinado cliente irá efetuar o pagamento do IPVA desse ano no valor
de R$ 3.000,00. O valor pode ser parcelado em 4 vezes em parcelas iguais sem juros, com
uma entrada de R$ 750,00 e as demais prestações em 30, 60, e 90 dias, ou poderá fazer o
pagamento à vista com desconto de 5%. Qual é a taxa de juros está aplicada nessa
operação?
 
a) Zero
b) 3,53% a.m
c) 3,53% no período
d) 4,25% a.m

36 [302329] Um investidor necessita dos seus recursos em quatro anos e com isso,
realizou uma aplicação financeira de R$ 1.000.000,00, onde haverá um pagamento a cada
ano de R$ 308.668,00. Nos valores recebidos no primeiro e no segundo ano, ele reaplicou
a uma taxa de 6,5% ao ano. Já no pagamento do ano 3, ele reaplicou a uma taxa de 7,2%
ao ano. Desta forma, o retorno efetivo da operação foi de:
 
a) 6,73% a.a.
b) 8,04 % a.a.
c) 9,47% a.a.
d) 11,50 a.a.

37 [302306] Um investidor avalia adquirir um automóvel no valor de R$ 72 mil, em 36
parcelas de R$ 2 mil. Dado que ele possui os R$ 72 mil aplicados em um CDB que rende 9%
ao  ano,  o  valor  máximo  que  esse  investidor  poderia  pagar  à  vista  pelo  carro,
desconsiderando  impostos  e  quaisquer  outros  custos  de  transação,  é  de
aproximadamente:
 
a) R$ 21.224
b) R$ 63.218.
c) R$ 65.420.
d) R$ 67.380.
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38 [302331] Considere os dados abaixo:

 
a) Empresa A
b) Empresa B
c) Empresa C
d) Empresa D

39 [302327] Antônio tem um investimento a ser realizado da seguinte forma:
• Mês 0: - R$ 15.000,00
• Mês 1: + R$ 8.500,00
• Mês 2: + R$ 8.000,00
• Mês 3: + R$ 7.200, 00
Desta forma, a TIR aproximada do investimento de Antônio é de:
 
a) 19,89% a.m.
b) 27,79% a.m.
c) 33,50% a.m.
d) 43,50% a.m.

40 [302334] Uma empresa possui uma debênture emitida com taxa de cupom anual de 5%,
prazo de 10 anos e são negociados por R$ 935,00 atualmente. Se a sua alíquota de
impostos for 35%, o seu custo de capital de terceiros após impostos atualmente será:
 
a) 3,82%
b) 5,00%
c) 5,88%
d) 6,77%

41 [302309] Uma empresa possui R$ 100.000,00 de capital de terceiros e R$ 300.000,00
de capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 20% ao ano e o de capital
de terceiros, 15% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na alíquota de Imposto de
Renda de 40%, seu Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao ano será de:
 
a) 14,5%.
b) 16,5%.
c) 17,25%.
d) 18,75%.
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34 [302211] Uma pessoa deseja financiar R$ 350 mil referente à aquisição de um imóvel, à
taxa de 1% ao mês, pelo prazo de 180 meses, com o primeiro pagamento ocorrendo um
mês após a contração do empréstimo. Caso o cliente tivesse optado pela tabela SAC, o
valor da 90ª prestação teria sido aproximadamente de:
 
a) R$ 3.694
b) R$ 3.714
c) R$ 3.733
d) R$ 3.811

35 [302205] Um determinado cliente irá efetuar o pagamento do IPVA desse ano no valor
de R$ 3.000,00. O valor pode ser parcelado em 4 vezes em parcelas iguais sem juros, com
uma entrada de R$ 750,00 e as demais prestações em 30, 60, e 90 dias, ou poderá fazer o
pagamento à vista com desconto de 5%. Qual é a taxa de juros está aplicada nessa
operação?
 
a) Zero
b) 3,53% a.m
c) 3,53% no período
d) 4,25% a.m

36 [302329] Um investidor necessita dos seus recursos em quatro anos e com isso,
realizou uma aplicação financeira de R$ 1.000.000,00, onde haverá um pagamento a cada
ano de R$ 308.668,00. Nos valores recebidos no primeiro e no segundo ano, ele reaplicou
a uma taxa de 6,5% ao ano. Já no pagamento do ano 3, ele reaplicou a uma taxa de 7,2%
ao ano. Desta forma, o retorno efetivo da operação foi de:
 
a) 6,73% a.a.
b) 8,04 % a.a.
c) 9,47% a.a.
d) 11,50 a.a.

37 [302306] Um investidor avalia adquirir um automóvel no valor de R$ 72 mil, em 36
parcelas de R$ 2 mil. Dado que ele possui os R$ 72 mil aplicados em um CDB que rende 9%
ao  ano,  o  valor  máximo  que  esse  investidor  poderia  pagar  à  vista  pelo  carro,
desconsiderando  impostos  e  quaisquer  outros  custos  de  transação,  é  de
aproximadamente:
 
a) R$ 21.224
b) R$ 63.218.
c) R$ 65.420.
d) R$ 67.380.
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38 [302331] Considere os dados abaixo:

 
a) Empresa A
b) Empresa B
c) Empresa C
d) Empresa D

39 [302327] Antônio tem um investimento a ser realizado da seguinte forma:
• Mês 0: - R$ 15.000,00
• Mês 1: + R$ 8.500,00
• Mês 2: + R$ 8.000,00
• Mês 3: + R$ 7.200, 00
Desta forma, a TIR aproximada do investimento de Antônio é de:
 
a) 19,89% a.m.
b) 27,79% a.m.
c) 33,50% a.m.
d) 43,50% a.m.

40 [302334] Uma empresa possui uma debênture emitida com taxa de cupom anual de 5%,
prazo de 10 anos e são negociados por R$ 935,00 atualmente. Se a sua alíquota de
impostos for 35%, o seu custo de capital de terceiros após impostos atualmente será:
 
a) 3,82%
b) 5,00%
c) 5,88%
d) 6,77%

41 [302309] Uma empresa possui R$ 100.000,00 de capital de terceiros e R$ 300.000,00
de capital próprio. Supondo que o custo do capital próprio é de 20% ao ano e o de capital
de terceiros, 15% ao ano, e que a empresa esteja enquadrada na alíquota de Imposto de
Renda de 40%, seu Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) ao ano será de:
 
a) 14,5%.
b) 16,5%.
c) 17,25%.
d) 18,75%.
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42 [102103] São atividades que não estão sujeitas as atividades de “Conheça Seu Cliente”
(Know Your Costumer):
 
a) Distribuição de Valores Mobiliários.
b) Comercialização de Jóias e metais preciosos.
c) Aplicações Financeiras.
d) Análise e classificação de risco de uma empresa por meio de uma agência de

risco.

43 [102145] Em relação ao crime de Lavagem de Dinheiro:
I  –  São  suspeitas  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  comercializam obras  de  arte  e
antiguidades de qualquer natureza.
II – A pena prevista para quem comete o crime é de 3 até 10 anos de reclusão e multa.
III – As administradoras de cartões de crédito estão sujeitas a fiscalização.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) I e III
d) I, II e III

44 [102213]  Um investidor  lhe  procura  na  corretora  (CTVM),  pois  recebeu um valor
considerável de herança e deseja investir em ações e também comprar um imóvel para
viver de renda. Desta forma, você:
I – Compra as ações para o cliente pela corretora na qual trabalha;
II – Telefona a um amigo seu que é corretor de imóveis, para passar o contato do seu
cliente.
Dentre as alternativas, você pode realizar:
 
a) Somente a I
b) Somente a II
c) I e II
d) Nenhuma das duas.

45 [202217] André e Bernardo, dois diretores que estão no conselho da companhia, estão
analisando a fusão com uma empresa não listada no índice. Desta forma, podemos afirmar
que essa informação:
 
a) é uma informação pública, pode ser utilizada sem maiores problemas.
b) é uma informação pública, mas não pode ser utilizada não podem usar.
c) é uma insider information e pode ser utilizada sem maiores problemas.
d) é uma insider information, mas não pode ser utilizada até ser divulgada

publicamente.
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46 [415121] Considerando o balanço patrimonial de uma família conforme abaixo:

 
a) 40,00%
b) 42,55%
c) 43,33%
d) 45,74%

47 [415122] Considerando o balanço patrimonial de uma família conforme abaixo:

 
a) R$ 20.000,00 a R$ 80.000,00
b) R$ 60.000,00 a R$ 240.000,00
c) R$ 81.000,00 a R$ 324.000,00
d) R$ 141.000,00 a R$ 564.000,00
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42 [102103] São atividades que não estão sujeitas as atividades de “Conheça Seu Cliente”
(Know Your Costumer):
 
a) Distribuição de Valores Mobiliários.
b) Comercialização de Jóias e metais preciosos.
c) Aplicações Financeiras.
d) Análise e classificação de risco de uma empresa por meio de uma agência de

risco.

43 [102145] Em relação ao crime de Lavagem de Dinheiro:
I  –  São  suspeitas  as  pessoas  físicas  e  jurídicas  que  comercializam obras  de  arte  e
antiguidades de qualquer natureza.
II – A pena prevista para quem comete o crime é de 3 até 10 anos de reclusão e multa.
III – As administradoras de cartões de crédito estão sujeitas a fiscalização.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) II
c) I e III
d) I, II e III

44 [102213]  Um investidor  lhe  procura  na  corretora  (CTVM),  pois  recebeu um valor
considerável de herança e deseja investir em ações e também comprar um imóvel para
viver de renda. Desta forma, você:
I – Compra as ações para o cliente pela corretora na qual trabalha;
II – Telefona a um amigo seu que é corretor de imóveis, para passar o contato do seu
cliente.
Dentre as alternativas, você pode realizar:
 
a) Somente a I
b) Somente a II
c) I e II
d) Nenhuma das duas.

45 [202217] André e Bernardo, dois diretores que estão no conselho da companhia, estão
analisando a fusão com uma empresa não listada no índice. Desta forma, podemos afirmar
que essa informação:
 
a) é uma informação pública, pode ser utilizada sem maiores problemas.
b) é uma informação pública, mas não pode ser utilizada não podem usar.
c) é uma insider information e pode ser utilizada sem maiores problemas.
d) é uma insider information, mas não pode ser utilizada até ser divulgada

publicamente.
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46 [415121] Considerando o balanço patrimonial de uma família conforme abaixo:

 
a) 40,00%
b) 42,55%
c) 43,33%
d) 45,74%

47 [415122] Considerando o balanço patrimonial de uma família conforme abaixo:

 
a) R$ 20.000,00 a R$ 80.000,00
b) R$ 60.000,00 a R$ 240.000,00
c) R$ 81.000,00 a R$ 324.000,00
d) R$ 141.000,00 a R$ 564.000,00
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48  [415104]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O Índice de Endividamento dessa família é aproximadamente de:
 
a) 29%
b) 33%
c) 40%
d) 50%

49  [415105]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

A reserva de Emergência recomendada para essa família seria de:
 
a) R$ 40.000,00 a R$ 120.000,00
b) R$ 112.500,00 a R$ 450.000,00
c) R$ 117.500,00 a R$ 470.000,00
d) Com esse tipo de estrutura financeira, não é necessário reserva de emergência.
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50  [415106]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O total de bens de uso da família é de:
 
a) R$ 850.000,00
b) R$ 1.156.000,00
c) R$ 1.250.000,00
d) R$ 3.750.000,00

51 [415307] São vantagens do consórcio de automóvel;
 
a) Uso do FGTS.
b) Rapidez em adquirir o bem, caso tenha pressa.
c) Custo inferior a financiamentos tradicionais.
d) Para quem tem todo o recurso disponível.

52 [415316] Maria está acumulando recursos para realizar o seu sonho de adquirir seu
próprio imóvel. Ela já tem boa parte do valor do apartamento e deseja realizar a sua
aquisição.  Diante  disso,  ela  vai  ao  banco  fazer  um  financiamento  imobiliário  para  o
restante  do  valor.  Desta  forma,  o  profissional  da  instituição  financeira  informa  que  ela
terá que contratar um seguro:
 
a) Residencial
b) Prestamista
c) Acidentes Pessoais (AP)
d) Diária de Internação Hospitalar (DIH)
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50  [415106]  Um casal  com 2  filhos,  de  8  e  10  anos,  que  opta  pela  Declaração  Anual  de
Ajuste de Imposto de Renda através do formulário completo, lhe apresenta as informações
abaixo.
• Imóvel residencial para moradia: R$ 750.000,00
• Imóvel residencial para investimento (locado): R$ 500.000,00
• Aplicação em CDB Liquidez Diária de banco com rating AAA: R$ 300.000,00
• Aplicação em PGBL: R$ 100.000,00
• Um veículo da família, avaliado em R$ 100.000,00
• Renda líquida anual da família: R$ 600.000,00
• Recebimentos anual de dividendos: R$ 22.000,00
• Receita líquida anual do aluguel: R$ 50.000,00
• Despesas com saúde anual: 20.000,00
• Despesas com educação: 80.000,00
• Despesas anuais com cartão de crédito: R$ 100.000,00
• Despesas de IPTU, condomínio (por ano): R$ 20.000,00
• Despesas com contribuição para Plano de Previdência (PGBL): R$ 20.000,00
• IPVA e manutenção dos automóveis: R$ 10.000,00
• Despesa anual com seguro de vida: R$ 30.000,00
• Cobertura da apólice de seguro de vida: R$ 2.000.000,00
• Despesas anuais com alimentação R$ 100.000,00
• Despesas financeiras anuais (prestação do imóvel): R$ 90.000,00
• Financiamento Imobiliário: R$ 500.000,00 (saldo devedor atual)

O total de bens de uso da família é de:
 
a) R$ 850.000,00
b) R$ 1.156.000,00
c) R$ 1.250.000,00
d) R$ 3.750.000,00

51 [415307] São vantagens do consórcio de automóvel;
 
a) Uso do FGTS.
b) Rapidez em adquirir o bem, caso tenha pressa.
c) Custo inferior a financiamentos tradicionais.
d) Para quem tem todo o recurso disponível.

52 [415316] Maria está acumulando recursos para realizar o seu sonho de adquirir seu
próprio imóvel. Ela já tem boa parte do valor do apartamento e deseja realizar a sua
aquisição.  Diante  disso,  ela  vai  ao  banco  fazer  um  financiamento  imobiliário  para  o
restante  do  valor.  Desta  forma,  o  profissional  da  instituição  financeira  informa  que  ela
terá que contratar um seguro:
 
a) Residencial
b) Prestamista
c) Acidentes Pessoais (AP)
d) Diária de Internação Hospitalar (DIH)
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53 [415315] Guilherme deseja tomar um empréstimo no banco no valor de R$ 100.000,00,
onde ele pagará apenas daqui 120 dias corridos.  A instituição financeira informou que a
taxa de juros que será cobrada neste tipo de operação é de 2,80% a.m (juros compostos).
Além disso, haverão custos de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) de R$ 150,00, seguro
prestamista com único pagamento de R$ 530,00 e IOF de R$ 456,00. Desta forma, o
gerente de relacionamos informou a Guilherme que a taxa de juros efetiva da operação
será aproximadamente de:
 
a) 41,75% a.a.
b) 44,15% a.a.
c) 44,88% a.a.
d) 45,05% a.a.

54 [415308] Taxa de Administração de Consórcios é cobrada sobre o valor:
 
a) da carta de crédito.
b) da carta de crédito e do seguro.
c) da carta de crédito e do Fundo de Reserva.
d) do seguro e do Fundo de Reserva.
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(5) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202626] Quando um investidor mantém em carteira uma ação que caiu muito de preço
e se desfaz das ações que estão tendo retorno positivo, fazendo com que a carteira seja
uma verdadeira amostra de ações perdedoras, pode-se dizer que ele apresenta o viés de:
 
a) Disponibilidade.
b) Representatividade.
c) Aversão a Perda.
d) Excesso de Confiança.

02 [202635] Antônio possui R$ 1.000.000,00 em investimentos alocados 100% em renda
fixa, com rendimentos em até 1% ao mês. Um assessor de investimentos simplesmente lhe
apresentou  uma  tabela  no  qual  mostrava  um  fundo  de  investimentos  passivo  em
IBOVESPA que rendeu 5%, conforme tabela abaixo:

 
a) Ancoragem.
b) Representatividade.
c) Disponibilidade
d) Excesso de confiança.

03  [307106]  Em  relação  a  Teoria  de  Finanças  Tradicional  e  a  Teoria  de  Finanças
Comportamentais:
 
a) A primeira considera que as decisões são afetadas por desvios, conhecidos

como heurísticas.
b) A segunda considera que as decisões são afetadas por desvios, conhecidos

como heurísticas.
c) A segunda considera que os indivíduos processam corretamente todas as

informações disponíveis no mercado antes de tomar uma decisão.
d) Ambas as teorias consideram que os investidores processam corretamente

todas as informações disponíveis no mercado antes de tomar uma decisão e as
processam sem nenhum desvio.
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53 [415315] Guilherme deseja tomar um empréstimo no banco no valor de R$ 100.000,00,
onde ele pagará apenas daqui 120 dias corridos.  A instituição financeira informou que a
taxa de juros que será cobrada neste tipo de operação é de 2,80% a.m (juros compostos).
Além disso, haverão custos de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) de R$ 150,00, seguro
prestamista com único pagamento de R$ 530,00 e IOF de R$ 456,00. Desta forma, o
gerente de relacionamos informou a Guilherme que a taxa de juros efetiva da operação
será aproximadamente de:
 
a) 41,75% a.a.
b) 44,15% a.a.
c) 44,88% a.a.
d) 45,05% a.a.

54 [415308] Taxa de Administração de Consórcios é cobrada sobre o valor:
 
a) da carta de crédito.
b) da carta de crédito e do seguro.
c) da carta de crédito e do Fundo de Reserva.
d) do seguro e do Fundo de Reserva.
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(5) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras &
Investimentos

01 [202626] Quando um investidor mantém em carteira uma ação que caiu muito de preço
e se desfaz das ações que estão tendo retorno positivo, fazendo com que a carteira seja
uma verdadeira amostra de ações perdedoras, pode-se dizer que ele apresenta o viés de:
 
a) Disponibilidade.
b) Representatividade.
c) Aversão a Perda.
d) Excesso de Confiança.

02 [202635] Antônio possui R$ 1.000.000,00 em investimentos alocados 100% em renda
fixa, com rendimentos em até 1% ao mês. Um assessor de investimentos simplesmente lhe
apresentou  uma  tabela  no  qual  mostrava  um  fundo  de  investimentos  passivo  em
IBOVESPA que rendeu 5%, conforme tabela abaixo:

 
a) Ancoragem.
b) Representatividade.
c) Disponibilidade
d) Excesso de confiança.

03  [307106]  Em  relação  a  Teoria  de  Finanças  Tradicional  e  a  Teoria  de  Finanças
Comportamentais:
 
a) A primeira considera que as decisões são afetadas por desvios, conhecidos

como heurísticas.
b) A segunda considera que as decisões são afetadas por desvios, conhecidos

como heurísticas.
c) A segunda considera que os indivíduos processam corretamente todas as

informações disponíveis no mercado antes de tomar uma decisão.
d) Ambas as teorias consideram que os investidores processam corretamente

todas as informações disponíveis no mercado antes de tomar uma decisão e as
processam sem nenhum desvio.
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04 [428011] Rafael tem 25 anos e acaba de receber uma herança de R$ 6 milhões em
ativos financeiros do seu falecido pai.  Quando ele foi  abrir  sua conta em uma corretora,
ficou  constatado  que  seu  perfil  é  arrojado.  Desta  forma,  o  profissional  financeiro  lhe
sugere algumas alterações baseadas no seu perfil.  No entanto,  Rafael  não deseja mexer
na carteira. Desta forma, podemos dizer que Rafael apresentou o viés denominado:
 
a) Ancoragem
b) Saliência
c) Status Quo
d) Efeito Disposição

05 [204118] O índice de mercado ANBIMA (IMA), o IMA-Geral, é uma média ponderada dos
retornos  diários  do  IMA-B,  IMA-C,  IMA-S  e  IRF-M,  que  são  uma  família  de  índices.
Referente ao índice IMA-B, ele é:
 
a) Atrelado ao CDI apenas de títulos privados.
b) Atrelado ao Selic apenas de títulos públicos.
c) Atrelado ao IPCA apenas de títulos públicos.
d) Atrelado ao IPCA de títulos públicos e privados.

06 [303114] Um gestor de investimentos avaliou a possibilidade de adquirir os seguintes
ativos: LTN com taxa de 11,75% ao ano com vencimento em 252 dias úteis ou um título
com o mesmo prazo de vencimento, porém com remuneração de IPCA + 6,50% ao ano.
Neste  caso,  para  que  a  decisão  do  gestor  seja  indiferente,  a  inflação  projetada  do  IPCA
para o período deverá ser de:
 
a) 4,93%
b) 5,25%
c) 5,75%
d) 6,00%

07 [303126] Um cliente investiu R$ 100.000,00 em um CDB com rentabilidade de 110% do
CDI durante 270 dias úteis (390 dias corridos). Sabendo que no momento do resgate, a
taxa do CDI do período foi de 11,75% e ele teve mais um spread de 0,65% ao ano, qual foi
o valor aproximado do resgate líquido?
 
a) R$ 110.018,00
b) R$ 110.969,00
c) R$ 111.312,00
d) R$ 114.060,00

08 [303206] Uma ação sofreu split de 200%. O investidor que comprou 300 ações a R$
60,00. Ficará com quantas ações:
 
a) 600 ações a R$ 30,00
b) 900 ações a R$ 20,00
c) 150 ações a R$ 120,00
d) 100 ações a R$ 180,00
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09 [303215] Rafael é sócio com 20% de uma companhia que possui 600 ações. Esta
empresa apresentou um lucro líquido de R$ 2.000,00 e definiu que 50% desse resultado,
será  distribuído  como  bonificação  de  ações  a  um  custo  de  R$  4,00  cada.  Após  a
bonificação,  qual  a  quantidade  de  ações  que  Rafael  terá?
 
a) 50 ações
b) 120 ações
c) 170 ações
d) 220 ações

10  [422011]  Uma  ação  vai  pagar  R$  3,00  de  dividendos  anuais,  inciando  em  sua
distribuição em doze meses, sendo que não se espera que tais proventos cresçam no
futuro. Se o beta dessa ação é igual a 1, o retorno esperado de mercado é de 12% ao ano
e a taxa livre de risco vale 6% ao ano, o valor justo para essa ação hoje é de:
 
a) R$ 3,00
b) R$ 18,00
c) R$ 25,00
d) R$ 50,00

11 [306353] As ações da empresa RToro S/A estão sendo negociadas na bolsa de valores
por R$ 30,00 e o preço esperado para um ano destas ações é de R$ 35,00. Além disso, os
analistas esperam que a companhia distribua R$ 1,00 em dividendos. Sabendo que a taxa
livre de risco é 5% a.a., o prêmio de risco de mercado é 8%a.a e o Beta da ação é 1,5,
podemos afirmar que um investidor, segundo o modelo SML (Security Market Line):
 
a) Deveria comprar a ação, porque a taxa de retorno esperada é maior que a taxa

de retorno requerida.
b) Deveria comprar a ação, porque a taxa de retorno esperada é menor que a taxa

de retorno requerida.
c) Deveria vender a ação, porque a taxa de retorno esperada é menor que a taxa

de retorno requerida.
d) Deveria vender ação, porque a taxa de retorno esperada é maior que a taxa de

retorno requerida.

12  [205329]  Para  um  investidor,  uma  das  diferenças  entre  aplicar  nos  fundos  de
investimentos em ações (FIA) abertos, indexados ao Ibovespa, com gestão passiva, ou nos
fundos de investimentos em Índice de Mercado (ETF), que replicam a performance do
Ibovespa, é a possibilidade do investidor:
 
a) Aplicar e resgatar suas cotas de ETF diretamente com a instituição financeira

distribuidora do fundo.
b) Aplicar e resgatar suas cotas do FIA diretamente na B3.
c) Comprar e vender suas cotas do ETF na B3, via home broker.
d) Comprar e vender suas cotas do FIA na B3, via home broker.
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04 [428011] Rafael tem 25 anos e acaba de receber uma herança de R$ 6 milhões em
ativos financeiros do seu falecido pai.  Quando ele foi  abrir  sua conta em uma corretora,
ficou  constatado  que  seu  perfil  é  arrojado.  Desta  forma,  o  profissional  financeiro  lhe
sugere algumas alterações baseadas no seu perfil.  No entanto,  Rafael  não deseja mexer
na carteira. Desta forma, podemos dizer que Rafael apresentou o viés denominado:
 
a) Ancoragem
b) Saliência
c) Status Quo
d) Efeito Disposição

05 [204118] O índice de mercado ANBIMA (IMA), o IMA-Geral, é uma média ponderada dos
retornos  diários  do  IMA-B,  IMA-C,  IMA-S  e  IRF-M,  que  são  uma  família  de  índices.
Referente ao índice IMA-B, ele é:
 
a) Atrelado ao CDI apenas de títulos privados.
b) Atrelado ao Selic apenas de títulos públicos.
c) Atrelado ao IPCA apenas de títulos públicos.
d) Atrelado ao IPCA de títulos públicos e privados.

06 [303114] Um gestor de investimentos avaliou a possibilidade de adquirir os seguintes
ativos: LTN com taxa de 11,75% ao ano com vencimento em 252 dias úteis ou um título
com o mesmo prazo de vencimento, porém com remuneração de IPCA + 6,50% ao ano.
Neste  caso,  para  que  a  decisão  do  gestor  seja  indiferente,  a  inflação  projetada  do  IPCA
para o período deverá ser de:
 
a) 4,93%
b) 5,25%
c) 5,75%
d) 6,00%

07 [303126] Um cliente investiu R$ 100.000,00 em um CDB com rentabilidade de 110% do
CDI durante 270 dias úteis (390 dias corridos). Sabendo que no momento do resgate, a
taxa do CDI do período foi de 11,75% e ele teve mais um spread de 0,65% ao ano, qual foi
o valor aproximado do resgate líquido?
 
a) R$ 110.018,00
b) R$ 110.969,00
c) R$ 111.312,00
d) R$ 114.060,00

08 [303206] Uma ação sofreu split de 200%. O investidor que comprou 300 ações a R$
60,00. Ficará com quantas ações:
 
a) 600 ações a R$ 30,00
b) 900 ações a R$ 20,00
c) 150 ações a R$ 120,00
d) 100 ações a R$ 180,00
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09 [303215] Rafael é sócio com 20% de uma companhia que possui 600 ações. Esta
empresa apresentou um lucro líquido de R$ 2.000,00 e definiu que 50% desse resultado,
será  distribuído  como  bonificação  de  ações  a  um  custo  de  R$  4,00  cada.  Após  a
bonificação,  qual  a  quantidade  de  ações  que  Rafael  terá?
 
a) 50 ações
b) 120 ações
c) 170 ações
d) 220 ações

10  [422011]  Uma  ação  vai  pagar  R$  3,00  de  dividendos  anuais,  inciando  em  sua
distribuição em doze meses, sendo que não se espera que tais proventos cresçam no
futuro. Se o beta dessa ação é igual a 1, o retorno esperado de mercado é de 12% ao ano
e a taxa livre de risco vale 6% ao ano, o valor justo para essa ação hoje é de:
 
a) R$ 3,00
b) R$ 18,00
c) R$ 25,00
d) R$ 50,00

11 [306353] As ações da empresa RToro S/A estão sendo negociadas na bolsa de valores
por R$ 30,00 e o preço esperado para um ano destas ações é de R$ 35,00. Além disso, os
analistas esperam que a companhia distribua R$ 1,00 em dividendos. Sabendo que a taxa
livre de risco é 5% a.a., o prêmio de risco de mercado é 8%a.a e o Beta da ação é 1,5,
podemos afirmar que um investidor, segundo o modelo SML (Security Market Line):
 
a) Deveria comprar a ação, porque a taxa de retorno esperada é maior que a taxa

de retorno requerida.
b) Deveria comprar a ação, porque a taxa de retorno esperada é menor que a taxa

de retorno requerida.
c) Deveria vender a ação, porque a taxa de retorno esperada é menor que a taxa

de retorno requerida.
d) Deveria vender ação, porque a taxa de retorno esperada é maior que a taxa de

retorno requerida.

12  [205329]  Para  um  investidor,  uma  das  diferenças  entre  aplicar  nos  fundos  de
investimentos em ações (FIA) abertos, indexados ao Ibovespa, com gestão passiva, ou nos
fundos de investimentos em Índice de Mercado (ETF), que replicam a performance do
Ibovespa, é a possibilidade do investidor:
 
a) Aplicar e resgatar suas cotas de ETF diretamente com a instituição financeira

distribuidora do fundo.
b) Aplicar e resgatar suas cotas do FIA diretamente na B3.
c) Comprar e vender suas cotas do ETF na B3, via home broker.
d) Comprar e vender suas cotas do FIA na B3, via home broker.
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13  [105302]  Um  fundo  de  investimento  para  o  varejo  compra  CDBs  da  instituição
financeira que também é o administrador desse fundo. Essa instituição financeira, que é
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, passa por problemas de solvência e
acaba  sendo  liquidada.  O  percentual  máximo  do  patrimônio  líquido  que  esse  fundo
perderá aplicar em um CDB de emissão da instituição que o administra será de:
 
a) 10%.
b) 20%.
c) 50%.
d) 100%.

14 [304303] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 4.000.000,00 em fundo de
capital protegido durante quatro meses. Esse produto, oferece ao investidor 3 opções de
retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) R$ 112.080,00
b) R$ 124.224,00
c) R$ 720.738,00
d) R$ 960.000,00

15 [204311] Um exportador, com o intuito de proteção (hedge), contratou uma operação
de  swap  com  os  seguintes  indexadores:  Cupom  Cambial  e  Prefixado.  Desta  forma,
podemos  afirmar  que  o  exportador  ficará:
 
a) Passivo em dólar.
b) Passivo em prefixado.
c) Ativo em dólar.
d) Ativo em cupom cambial.

16 [204356] Um cliente médico fez a compra de um equipamento para seu consultório e
assumiu uma dívida de 100 mil dólares. Preocupado com a variação cambial, procurou um
Profissional  CFP®  para  lhe  recomendar  o  que  fazer  nessa  situação.  Desta  forma,  o
Profissional  CFP®  deveria  recomendar:
 
a) fazer um Non Deliverable Forward.
b) um financiamento a coberto.
c) comprar uma put de dólar.
d) vender dólar futuro.
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17 [303315] Sabendo que faltam 123 dias corridos (85 dias uteis) para o vencimento de
um contrato futuro de dólar, que a taxa spot do dólar está em R$ 3,18, o cupom cambial
em 6,00% ao ano e a taxa livre de risco brasil em 11,25% ao ano, qual o valor do forward
deste dólar?
 
a) R$ 3,23
b) R$ 3,25
c) R$ 3,27
d) R$ 3,30

18 [425308] Em relação ao índice VIX,  o conhecido índice do medo, pode-se afirmar que
ele é mensurado através da:
 
a) Volatilidade implícita das opções do S&P 500.
b) Volatilidade implícita das opções do Dow Jones.
c) Volatilidade histórica do índice do S&P 500.
d) Volatilidade histórica do índice do Dow Jones.

19 [425309] Os investimentos alternativos:
 
a) costumam apresentar boa liquidez.
b) Geralmente têm baixa correlação com ativos de renda fixa e renda variável.
c) praticamente não contribuem para melhorar a diversificação de uma carteira,

mas apenas para incrementar seu retorno.
d) São facilmente precificados.

20 [425104] Um investidor brasileiro deseja investir em uma Eurobond com vencimento
em 20 anos. Caso este título tenha uma proteção para o investidor, esta proteção seria
através de:
 
a) Uma cláusula de CALL com exercício a valor de mercado.
b) Uma cláusula de CALL com exercício a valor fixo.
c) Uma cláusula de PUT com exercício a valor de mercado.
d) Uma cláusula de PUT com exercício a valor fixo.

21 [306404] Caso um investidor tenha que selecionar um dos fundos abaixo, utilizando o
Índice de Treynor, qual ele selecionará?

 
a) I
b) II
c) III
d) IV
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13  [105302]  Um  fundo  de  investimento  para  o  varejo  compra  CDBs  da  instituição
financeira que também é o administrador desse fundo. Essa instituição financeira, que é
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, passa por problemas de solvência e
acaba  sendo  liquidada.  O  percentual  máximo  do  patrimônio  líquido  que  esse  fundo
perderá aplicar em um CDB de emissão da instituição que o administra será de:
 
a) 10%.
b) 20%.
c) 50%.
d) 100%.

14 [304303] Um investidor deseja realizar uma aplicação de R$ 4.000.000,00 em fundo de
capital protegido durante quatro meses. Esse produto, oferece ao investidor 3 opções de
retorno de acordo com os seguintes cenários:

 
a) R$ 112.080,00
b) R$ 124.224,00
c) R$ 720.738,00
d) R$ 960.000,00

15 [204311] Um exportador, com o intuito de proteção (hedge), contratou uma operação
de  swap  com  os  seguintes  indexadores:  Cupom  Cambial  e  Prefixado.  Desta  forma,
podemos  afirmar  que  o  exportador  ficará:
 
a) Passivo em dólar.
b) Passivo em prefixado.
c) Ativo em dólar.
d) Ativo em cupom cambial.

16 [204356] Um cliente médico fez a compra de um equipamento para seu consultório e
assumiu uma dívida de 100 mil dólares. Preocupado com a variação cambial, procurou um
Profissional  CFP®  para  lhe  recomendar  o  que  fazer  nessa  situação.  Desta  forma,  o
Profissional  CFP®  deveria  recomendar:
 
a) fazer um Non Deliverable Forward.
b) um financiamento a coberto.
c) comprar uma put de dólar.
d) vender dólar futuro.
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17 [303315] Sabendo que faltam 123 dias corridos (85 dias uteis) para o vencimento de
um contrato futuro de dólar, que a taxa spot do dólar está em R$ 3,18, o cupom cambial
em 6,00% ao ano e a taxa livre de risco brasil em 11,25% ao ano, qual o valor do forward
deste dólar?
 
a) R$ 3,23
b) R$ 3,25
c) R$ 3,27
d) R$ 3,30

18 [425308] Em relação ao índice VIX,  o conhecido índice do medo, pode-se afirmar que
ele é mensurado através da:
 
a) Volatilidade implícita das opções do S&P 500.
b) Volatilidade implícita das opções do Dow Jones.
c) Volatilidade histórica do índice do S&P 500.
d) Volatilidade histórica do índice do Dow Jones.

19 [425309] Os investimentos alternativos:
 
a) costumam apresentar boa liquidez.
b) Geralmente têm baixa correlação com ativos de renda fixa e renda variável.
c) praticamente não contribuem para melhorar a diversificação de uma carteira,

mas apenas para incrementar seu retorno.
d) São facilmente precificados.

20 [425104] Um investidor brasileiro deseja investir em uma Eurobond com vencimento
em 20 anos. Caso este título tenha uma proteção para o investidor, esta proteção seria
através de:
 
a) Uma cláusula de CALL com exercício a valor de mercado.
b) Uma cláusula de CALL com exercício a valor fixo.
c) Uma cláusula de PUT com exercício a valor de mercado.
d) Uma cláusula de PUT com exercício a valor fixo.

21 [306404] Caso um investidor tenha que selecionar um dos fundos abaixo, utilizando o
Índice de Treynor, qual ele selecionará?

 
a) I
b) II
c) III
d) IV
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22 [306512] Um investidor elabora uma carteira de investimentos apostando na melhoria
da economia do seu país, assumindo posições compradas em ativos com alta correlação
positiva com a variação do PIB. Porém, foi divulgada uma notícia de uma possível elevação
dos gastos do governo acima de um teto preestabelecido, o que está causando uma
turbulência pontual nos mercados. Por conta disso, o investidor busca se aproveitar dessa
turbulência de curto prazo, sem perder de vista a estratégia focada no crescimento da
economia  do  país.  Pode-se  então  afirmar  que  as  duas  estratégias  de  alocação  de  ativos
adotadas pelo investidor respectivamente são:
 
a) Dinâmica e Tática
b) Tática e Semiativa
c) Estratégica e Tática
d) Estratégica e Dinâmica

23 [306505] Guilherme, um investir com perfil arrojado, em uma reunião com seu consultor
de investimentos Rafael, um profissional CFP®, informa que sua carteira de investimentos
em renda fixa está distribuída da seguinte forma:

 
a) Vender R$ 700.000,00 de LTN e comprar 50% em LFT e 50% em CDB Pós-

Fixado.
b) Vender R$ 700.000,00 de LTN e comprar R$ 700.000,0 em LFT.
c) Vender R$ 700.000,00 de LTN e R$ 100.000,00 de CDB Pós e comprar 100% em

LFT.
d) Vender R$ 200.000,00 de LFT e R$ 100.000,00 de CDB Pós e comprar 100% em

LTN.

24 [306504] Um comitê de um fundo de pensão se reúne a cada 6 meses para fazer o
rebalanceamento da carteira. Em janeiro de 2020, eles se reuniram e perceberam que a
composição do fundo não estava de acordo com a política de investimentos. No entanto,
durante  a  reunião,  decidiram não  rebalancear  conforme  a  política  de  investimentos,
mantendo a carteira como estava, conforme tabela abaixo:

 
a) –18,80%; – 0,82%
b) –18,80%; + 0,82%
c) –19,62%; – 0,82%
d) –19,62%; + 0,82%
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25 [207228] Em uma carteira de investimentos, o que mais impacta negativamente:
 
a) Elevação do rating de uma instituição financeira que o CDB pós-fixado faz parte

da sua carteira.
b) Diminuição das taxa de juros negociadas das debêntures com remuneração pós-

fixada de uma empresa que faz parte da sua carteira.
c) Diminuição do deságio das negociações das LTN.
d) Aumentos das taxa de juros negociadas das debêntures com remuneração pós-

fixada de uma empresa que faz parte da sua carteira

26  [303196]  Um  gestor  de  renda  fixa  avalia  uma  carteira  composta  por  três  títulos
públicos,  conforme  tabela  abaixo:

 
a) 235 dias úteis
b) 245 dias úteis
c) 273 dias úteis
d) 293 dias úteis
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22 [306512] Um investidor elabora uma carteira de investimentos apostando na melhoria
da economia do seu país, assumindo posições compradas em ativos com alta correlação
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turbulência pontual nos mercados. Por conta disso, o investidor busca se aproveitar dessa
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durante  a  reunião,  decidiram não  rebalancear  conforme  a  política  de  investimentos,
mantendo a carteira como estava, conforme tabela abaixo:

 
a) –18,80%; – 0,82%
b) –18,80%; + 0,82%
c) –19,62%; – 0,82%
d) –19,62%; + 0,82%
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25 [207228] Em uma carteira de investimentos, o que mais impacta negativamente:
 
a) Elevação do rating de uma instituição financeira que o CDB pós-fixado faz parte
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d) Aumentos das taxa de juros negociadas das debêntures com remuneração pós-

fixada de uma empresa que faz parte da sua carteira

26  [303196]  Um  gestor  de  renda  fixa  avalia  uma  carteira  composta  por  três  títulos
públicos,  conforme  tabela  abaixo:
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(5) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria

01  [106219]  Um  profissional  liberal  é  contribuinte  ao  RGPS.  Desta  forma,  os  benefícios
pagos apenas ao segurado são:
 
a) Auxílio Doença; Auxílio Reclusão; e Aposentadoria pela Regra Geral.
b) Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria pela Regra Geral; e Auxílio Acidente.
c) Auxílio Morte; Auxílio Desemprego; e Aposentadoria pela Regra Geral.
d) Salário-família; Auxílio Doença; e Aposentadoria por Invalidez.

02 [305112] Um investidor deseja se aposentar em 25 anos com uma renda perpétua de
R$  20.000,00,  sendo  que  ele  já  possui  R$  100.000,00  aplicados  em  fundos  de
investimento. Considerando uma taxa de rendimento de 0,80% a.m por todo o período,
qual o valor que ele precisa investir mensalmente? Desconsidere custos de IR.
 
a) R$ 973,00
b) R$ 1.135,79
c) R$ 1.537,19
d) R$ 2.528,13

03 [307268] Antônio tem uma carteira de investimentos acumulada de R$ 4 milhões.
Agora  que ele  decidiu  viver  de  renda,  ele  buscou aconselhamento  com seu gerente
especialista em investimentos. Ele avalia que necessita de R$ 152.000,00 por ano para
manter seu padrão de vida atual e sustentar sua família. O especialista em investimentos
detecta que Antônio tem tolerância ao risco. Desta forma, qual deveria ser a orientação de
investimento, de forma a atender ao retorno desejado e ao nível de tolerância do risco do
cliente? Considere:
• Inflação de 4,5% a.a.
• Retorno real da renda fixa = 3% a.a.
• Retorno real da renda variável = 7% a.a.
 
a) 90% renda fixa e 10% renda variável.
b) 80% renda fixa e 20% renda variável.
c) 70% renda fixa e 30% renda variável.
d) 50% renda fixa e 50% renda variável.

04 [434110] Fábio trabalha há 15 anos para uma empresa petrolífera como engenheiro
mecânico. Esta empresa tem um plano de incentivos no qual colabora em paridade com os
valores depositados pelos funcionários, limitado a 12% da renda do empregado em uma
Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) chama OLEOS. Mesmo tendo uma
boa renda e sendo um dos destaques da empresa, Fábio não está mais feliz dentro da
companhia. Após conversar com sua família, ele decide que já é hora de terminar seu ciclo
na empresa e pede demissão. Em relação ao plano de previdência, podemos afirmar que:
 
a) Não poderá solicitar a portabilidade dos valores por ele pagos para um novo

plano em uma EAPC, por se tratar de uma EFPC.
b) Não poderá manter sua participação no fundo, sendo obrigado a converter em

renda ou a resgatar os valores acumulados.
c) Poderá perder todos os valores depositados por ele e pela empresa no fundo.
d) Poderá perder todos os valores depositados pela empresa no fundo.
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05 [106335] Havendo um déficit atuarial na fase de pagamento do benefício de um VGBL,
quem deverá ser responsável por cobrir este déficit?
 
a) Participante.
b) Beneficiário.
c) Patrocinadora.
d) Seguradora

06  [106342]  Felipe  deseja  marcar  uma  reunião  com  você,  um  profissional  CFP®,  para
conversar sobre a sua aposentadoria e lhe comenta que já possui um plano de previdência
na  modalidade  CD  (Contribuição  Definida),  mas  que  possui  algumas  dúvidas  sobre  este
tipo de modalidade. Diante desta informação, você lhe diz que:
 
a) O valor que ele irá receber da sua previdência, dependerá da reserva

acumulada no plano e que ele apenas poderá resgatar ou transformar em renda
prazo certo.

b) Ele poderá resgatar os recursos acumulados ou transformar em qualquer tipo de
renda.

c) Os planos de Contribuição Definida possuem risco atuarial e que ele somente
será o valor da sua renda no final, diferentemente das modalidades Benefício
Definido.

d) Por ele ter aderido a modalidade Contribuição Definida, já é possível saber a
renda que ele terá na sua aposentadoria pelo plano.

07 [106343] Antônio possui um plano de previdência pela modalidade Benefício Definido
(BD)  e  converte  em renda,  após  20  anos  de  contribuição.  Em relação  a  tributação,
podemos afirmar que:
 
a) Será de 10% exclusivo e definitivo na fonte.
b) Será de 15% na fonte, com ajuste na DIR-PF (Declaração de Imposto de Renda –

Pessoa Física).
c) Dependerá da escolha que Antônio teve no início do seu plano. Se ele decidiu

por regressiva, será de 10% exclusiva e definita na fonte e caso for progressiva,
ocorrerá a tributação conforme tabela progressiva com ajuste na DIR-PF
(Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física).

d) Haverá incidência de IR conforme tabela progressiva como antecipação do
Imposto de Renda, ocorrendo o ajuste na DIR-PF (Declaração de Imposto de
Renda – Pessoa Física).

08 [106315] Quando não é possível cobrar a taxa de carregamento de um VGBL?
 
a) No momento da contribuição.
b) Quando houver resgate.
c) Quando for solicitada portabilidade.
d) No recebimento dos benefícios.
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(5) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de
Aposentadoria
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R$  20.000,00,  sendo  que  ele  já  possui  R$  100.000,00  aplicados  em  fundos  de
investimento. Considerando uma taxa de rendimento de 0,80% a.m por todo o período,
qual o valor que ele precisa investir mensalmente? Desconsidere custos de IR.
 
a) R$ 973,00
b) R$ 1.135,79
c) R$ 1.537,19
d) R$ 2.528,13
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detecta que Antônio tem tolerância ao risco. Desta forma, qual deveria ser a orientação de
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• Retorno real da renda fixa = 3% a.a.
• Retorno real da renda variável = 7% a.a.
 
a) 90% renda fixa e 10% renda variável.
b) 80% renda fixa e 20% renda variável.
c) 70% renda fixa e 30% renda variável.
d) 50% renda fixa e 50% renda variável.

04 [434110] Fábio trabalha há 15 anos para uma empresa petrolífera como engenheiro
mecânico. Esta empresa tem um plano de incentivos no qual colabora em paridade com os
valores depositados pelos funcionários, limitado a 12% da renda do empregado em uma
Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) chama OLEOS. Mesmo tendo uma
boa renda e sendo um dos destaques da empresa, Fábio não está mais feliz dentro da
companhia. Após conversar com sua família, ele decide que já é hora de terminar seu ciclo
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plano em uma EAPC, por se tratar de uma EFPC.
b) Não poderá manter sua participação no fundo, sendo obrigado a converter em
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b) Ele poderá resgatar os recursos acumulados ou transformar em qualquer tipo de
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será o valor da sua renda no final, diferentemente das modalidades Benefício
Definido.

d) Por ele ter aderido a modalidade Contribuição Definida, já é possível saber a
renda que ele terá na sua aposentadoria pelo plano.

07 [106343] Antônio possui um plano de previdência pela modalidade Benefício Definido
(BD)  e  converte  em renda,  após  20  anos  de  contribuição.  Em relação  a  tributação,
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a) Será de 10% exclusivo e definitivo na fonte.
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b) Quando houver resgate.
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09 [106341] Considere as seguintes afirmativas sobre os FIE dos planos de previdência:
I – Os cotistas são as pessoas físicas.
II – Os cotistas são as seguradora.
III – A administradora é autorizada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar
(CNPC).
IV – O administrador do fundo é fiscalizado pela CVM e SUSEP.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I e III
b) I e IV
c) II e III
d) II e IV

10 [106336] Um determinado investidor possui um plano de previdência privado e no
momento de se aposentar, opta por uma renda vitalícia no valor de R$ 10.000,00 mensais.
No entanto, quatro meses após começar a receber o benefício da renda vitalícia, ele vem a
falecer. Sabendo que o mesmo tinha 3 herdeiros (2 filhos e esposa), podemos afirmar que:
 
a) Continuará a ser paga aos três herdeiros.
b) Continuará a ser paga apenas para a esposa.
c) Continuará a ser paga apenas para os filhos.
d) A renda se extinguirá.

11 [305405] Um cliente deseja fazer uma aplicação em previdência de R$ 100.000,00 em
aporte  único  e  pretende  mantê-lo  por  10  anos.  Ele  consulta  um consultor  sobre  os
melhores planos do mercado em taxa de carregamento na saída e taxa de administração
financeira (TAF). Considerando um rendimento bruto anual de 8%, qual dos planos abaixo,
representa a melhor opção para investimento?

 
a) Plano A.
b) Plano B.
c) Plano C.
d) Plano D.

12 [106525] Em relação as contribuições em PGBL e VGBL, elas são declaradas no Imposto
de Renda, respectivamente, como:
 
a) Bens e direitos / Rendimento.
b) Pagamentos Efetuados / Bens e direitos.
c) Rendimentos / Bens e direitos.
d) Pagamentos Efetuados / Rendimentos.
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13 [305525]  Rafael  contribuiu  R$  1.350,00  por  mês  durante  15  anos  em um VGBL.
Sabendo que ele deseja resgatar todo o valor acumulado e teve uma rentabilidade bruta
de 8% ao ano, qual o valor aproximado do imposto de renda que lhe será descontado na
fonte, sabendo que ele havia optado pela tabela compensável?
 
a) R$ 21.276,00
b) R$ 31.915,00
c) R$ 45.576,00
d) R$ 68.365,00

14 [305526] Rafael possui uma renda tributável de R$ 150.000,00 por ano e lhe diz que
deseja fazer um uma previdência para o filho ter uma renda mensal de R$ 1.000,00 para
custear a faculdade daqui 5 anos. Sabendo que ele já contribuiu R$ 15.000,00 no ano em
um PGBL em seu nome, qual das seguintes alternativas é a mais recomendada?
 
a) VGBL tabela progressiva.
b) VGBL tabela regressiva.
c) PGBL tabela progressiva.
d) PGBL tabela regressiva.

15 [305529] Guilherme fez aplicações mensais iguais em planos de previdência dos seus
45 aos 55 anos de idade. Agora que já está com 60 anos, informou a seu gerente que
deseja converter estes planos em renda vitalícia. Sabendo que Guilherme possui dois
planos  de  previdência,  sendo  um  PGBL  pela  tabela  regressiva  com  saldo  de  R$
1.385.330,00 e um VGBL com o mesmo valor acumulado pela tabela compensável, sendo
que em cada plano teve R$ 277.066,00 de rendimentos, qual o valor líquido mensal total
que ele irá receber, se em cada plano, ele terá uma renda de R$ 5.000,00 por mês?
 
a) R$ 8.125,00
b) R$ 8.994,36
c) R$ 9.500,00
d) R$ 10.000,00

16 [106608] Rafael possui um plano VGBL com tabela progressiva e está estudando a
possibilidade  de  fazer  uma  portabilidade  para  um  outro  plano  VGBL  com  tabela
regressiva. Desta forma, Rafael conversa com seu consultor de investimentos e lhe diz
que o seu intuito é de converter em renda por prazo certo no futuro. Desta forma, o
profissional deveria recomendar migrar para outro plano desde que o plano possua:
 
a) maior taxa de administração, maior taxa de carregamento e desde que consiga

migrar para uma tabua mais antiga.
b) menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e consiga pelo

menos manter a mesma tábua atuarial.
c) menor taxa de administração, menor taxa de carregamento e obrigatoriamente

migre para uma tábua atuarial mais antiga.
d) menor taxa de administração, menor taxa de carregamento, sendo indiferente a

escolha da tábua atuarial.
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13 [305525]  Rafael  contribuiu  R$  1.350,00  por  mês  durante  15  anos  em um VGBL.
Sabendo que ele deseja resgatar todo o valor acumulado e teve uma rentabilidade bruta
de 8% ao ano, qual o valor aproximado do imposto de renda que lhe será descontado na
fonte, sabendo que ele havia optado pela tabela compensável?
 
a) R$ 21.276,00
b) R$ 31.915,00
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14 [305526] Rafael possui uma renda tributável de R$ 150.000,00 por ano e lhe diz que
deseja fazer um uma previdência para o filho ter uma renda mensal de R$ 1.000,00 para
custear a faculdade daqui 5 anos. Sabendo que ele já contribuiu R$ 15.000,00 no ano em
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deseja converter estes planos em renda vitalícia. Sabendo que Guilherme possui dois
planos  de  previdência,  sendo  um  PGBL  pela  tabela  regressiva  com  saldo  de  R$
1.385.330,00 e um VGBL com o mesmo valor acumulado pela tabela compensável, sendo
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que ele irá receber, se em cada plano, ele terá uma renda de R$ 5.000,00 por mês?
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b) R$ 8.994,36
c) R$ 9.500,00
d) R$ 10.000,00

16 [106608] Rafael possui um plano VGBL com tabela progressiva e está estudando a
possibilidade  de  fazer  uma  portabilidade  para  um  outro  plano  VGBL  com  tabela
regressiva. Desta forma, Rafael conversa com seu consultor de investimentos e lhe diz
que o seu intuito é de converter em renda por prazo certo no futuro. Desta forma, o
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a) maior taxa de administração, maior taxa de carregamento e desde que consiga

migrar para uma tabua mais antiga.
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(5) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros

01  [442105]  Um  cliente  informa  a  seu  planejador  financeiro  CFP®,  que  deseja  proteger
sua família durante 15 anos em caso de falecimento e lhe informa os seguintes dados:
• Imóvel Residencial: R$ 3.000.000,00
• Apólice de seguro de vida: R$ 500.000,00
• Despesas totais de Alimentação e escolar: R$ 290.000,00 por ano
• Prêmio do seguro: R$ 14.000.00 anual
• 10% Honorários Advocatícios 
• 4% ITCMD
Diante disso, o profissional informa ao cliente que ele necessita contratar um novo seguro
no valor de:
 
a) R$ 4.270.000,00
b) R$ 4.480.000,00
c) R$ 4.770.000,00
d) R$ 4.980.000,00

02 [443104] A diferença básica entre o Resseguro e o cosseguro é que:
 
a) O resseguro é um seguro garantido por duas ou mais seguradoras
b) No cosseguro, a seguradora que emite a apólice é denominada de

cosseguradora e, no resseguro, é denominada Líder
c) No resseguro as partes contratantes não precisam da anuência do segurado.
d) No resseguro, não há envolvimento do segurador, somente do segurado.

03 [443113]  Um segurado que identifica  em sua  proposta  a  divisão  de  responsabilidade
entre duas ou mais seguradoras está contratando em regime de:
 
a) Recessão.
b) Retrocessão.
c) Resseguro.
d) Cosseguro.

04 [443118] Considere as seguintes afirmativas abaixo sobre as atribuições do CNSP:
I – Fixa as diretrizes e normas da política de seguros privados.
II – Fixa as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta,
capitalização e resseguro
III – Estabelece as diretrizes gerais das operações de resseguro.
Está correto o que se afirma em:
 
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III
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05 [445323] Sobre franquia cobrada em apólices de seguros de automóveis, considere as
alternativas:
I – Franquia é um limite de valor que deverá ser suportado pelo próprio segurado na
hipótese de sinistro, e a partir do qual a seguradora passa a se responsabilizar conforme
estipulado em contrato.
II – Franquia dedutível é a menos utilizada, uma vez que se o valor a ser pago for maior
que a franquia, a seguradora pagará o valor total.
III – Em caso de perda total de um automóvel, a franquia é um percentual do valor de
mercado do automóvel.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

06  [445104]  O  pai  deseja  garantir  o  pagamento  da  faculdade  da  filha  recém  nascida,
independente  de  ele  estar  vivo  quando  a  filha  completar  18  anos.  O  seguro  mais
apropriado  para  essa  situação  seria:
 
a) Dotal misto
b) Dotal puro
c) Vida Inteira
d) Temporário

07 [445108] À cobertura que tem por objetivo garantir o pagamento de indenização em
decorrência  de  diagnóstico  de  doenças  devidamente  especificadas  e  caracterizadas  nas
condições gerais e/ou especiais do plano de seguro dá-se o nome de:
 
a) Doenças Graves
b) DMHO
c) Perda de Renda
d) DIH

08 [445109] Um segurado possui uma apólice de seguro de vida, e uma de acidentes
pessoais,  cada  uma  com capital  segurado  de  R$  100  mil.  Em caso  de  falecimento,
provocado por acidente vascular cerebral, o beneficiário será indenizado em:
 
a) R$ 100 mil
b) R$ 200 mil
c) Até 30 dias da ocorrência do sinistro, impreterivelmente
d) Parcela única, obrigatoriamente
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09 [445201] Em consequência de um acidente, um ferroviário, segurado em acidentes
pessoais  com cobertura  de  DIT  (Diária  por  Incapacidade  Temporária)  e  DMH (Diária
Médico-Hospitalar), decidiu só voltar ao trabalho 20 dias depois. Durante o tempo de
afastamento, fez fisioterapia por indicação de um massagista e solicitou o reembolso das
despesas e a indenização pelos dias parados. A seguradora:
 
a) Indenizou os dias parados e reembolsou as despesas até o limite da apólice.
b) Não reembolsou as despesas com fisioterapia, porém indenizou pelo DIT (Diária

por Incapacidade Temporária) porque sua incapacidade se caracterizou por não
exercer uma ocupação.

c) Negou somente a indenização por DIT (Diária por Incapacidade Temporária),
porque o tratamento de fisioterapia só é risco coberto na garantia de DMH
(Diária Médico-Hospitalar).

d) Negou ambas as indenizações porque não houve recomendação médica para a
fisioterapia nem atestado médico de afastamento do trabalho.

10  [445306]  Rafael  possui  35  anos,  mora  perto  do  trabalho,  e  deixa  seu  carro  no
estacionamento  do  trabalho  e  é  o  único  condutor  deste  automóvel.  Sua  maior
preocupação é ter que indenizar um terceiro em um alto valor, caso seja responsabilizado
em um acidente. Sabendo que ele deseja pagar o menor prêmio possível em um seguro,
você deveria recomendar que ele contrata-se um seguro com:
 
a) maior franquia e menor cobertura para danos a terceiros
b) menor franquia e maior cobertura para danos a terceiros
c) maior franquia e maior cobertura para danos a terceiros
d) menor franquia e menor cobertura para danos a terceiros

11 [445312] São danos abrangidos no Seguro de Responsabilidade Civil Geral:
 
a) Apenas os danos materiais sofridos pelo segurado.
b) Apenas danos corporais causados a terceiros.
c) Danos de qualquer natureza, desde que sofridos pelo segurado.
d) Danos corporais e danos materiais causados a terceiros.

12  [445329]  Seu  cliente  João,  possui  um  apartamento  com  uma  apólice  de  seguro
residencial vigência. Ele decide vender este imóvel a um terceiro. Em relação ao seguro
residencial que está vigente, podemos afirmar que:
 
a) Será transferida automaticamente para o novo proprietário.
b) Será considerada vencida antecipadamente devendo o novo proprietário

contratar um novo seguro se for do seu interesse.
c) Poderá ser transferida para o novo proprietário, desde que exista uma

autorização por escrito da seguradora.
d) Deverá ter o valor do prêmio recalculado de acordo com o perfil de risco do

novo proprietário.

13 [446104] Um patriarca morre e havia feito um seguro de vida. Após o recebimento do
valor segurado, o beneficiário deste seguro pagará:
 
a) IOF de 0,38% sobre o benefício.
b) IR sobre a diferença entre o total de prêmios pagos e o benefício recebido.
c) ITCMD de 4,0%sobre o montante recebido.
d) Nenhum imposto.
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14 [446107] Aplica-se alíquota de 2,38% de IOF para o produto:
 
a) Resseguro.
b) Seguro dotal.
c) Seguro de assistência à saúde.
d) Seguro obrigatório vinculado a financiamento de imóvel habitacional.
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14 [446107] Aplica-se alíquota de 2,38% de IOF para o produto:
 
a) Resseguro.
b) Seguro dotal.
c) Seguro de assistência à saúde.
d) Seguro obrigatório vinculado a financiamento de imóvel habitacional.
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(5) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal

01 [451109] O governo brasileiro aprovou uma mudança nas alíquotas do COFINS e do
Imposto  de  Renda  (IR).  Desta  forma,  as  novas  alíquotas  entrarão  em  vigor,
respectivamente:
 
a) Em 90 dias e em 90 dias.
b) Em 90 dias e no próximo ano.
c) No Próximo ano e imediatamente.
d) Imediatamente e no próximo ano.

02 [452108] Rafael comprou um imóvel residencial em 2010 por R$ 1 milhão e em março
de 2018,  ele  vendeu R$  1.800.000,00.  Após  150  dias,  decidiu  comprar  dois  imóveis
residenciais por R$ 900.000,00 cada. Desta forma, qual o IR a ser recolhido por Rafael?
 
a) Zero
b) R$ 120.000,00
c) R$ 135.000,00
d) R$ 220.000,00

03 [452115] Em relação ao imposto de renda para pessoa física, considere:
I – Aplicações em CDB e LFT possuem tributação maior que LCI e CRA.
II – Salário família e royalties são isentos de imposto de renda.
III – Os custos que o empregador possui com planos de saúde pagos devem ser lançados
como isentos de imposto de renda na DIR-PF.
Está correto o que afirma em:
 
a) I, apenas
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

04 [452122] Seu cliente possui uma empresa enquadrada no simples nacional.  Desta
forma, podemos afirmar que:
 
a) Os recebimentos através de dividendos e do pró-labore serão tributados através

da tabela progressiva.
b) Os recebimentos através de dividendos e do pró-labore serão isentos de

imposto de renda.
c) Os recebimentos através de dividendos serão tributados através da tabela

progressiva e os recebimentos do pró-labore serão isentos de imposto de renda.
d) Os recebimentos através de dividendos serão isentos de imposto de renda e os

recebimentos do pró-labore serão tributados através da tabela progressiva.
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05  [452120]  Antônio,  engenheiro  de  telecomunicações,  residente  no  Brasil  e  sem
dependentes, teve uma renda bruta de R$ 250.000,00 no ano. Neste mesmo ano, ele lhe
contou que aplicou R$ 40.000,00 em um plano de previdência VGBL, pois seu vizinho lhe
contou que poderia utilizar para abatimento do Imposto de Renda e para isso, resgatou
um CDB que teve R$ 5.000,00 de IR retido na fonte. Ele lhe mencionou que teve despesas
de R$ 15.000,00 com dentista, doou R$ 2 mil para um partido político e fez uma pós-
graduação no qual custou R$ 24.000,00. Sabendo que a empresa na qual ele é funcionário,
reteve na fonte o IR no valor de R$ 62.500,00, se ele fizer a declaração de IR pelo modelo
simplificado, teria a restituir/pagar de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 8.789,76 a restituir.
b) R$ 11.294,58 a restituir.
c) R$ 11.844,58 a restituir.
d) R$ 5. 289,25 a pagar.

06  [452121]  Antônio,  engenheiro  de  telecomunicações,  residente  no  Brasil  e  sem
dependentes, teve uma renda bruta de R$ 250.000,00 no ano. Neste mesmo ano, ele lhe
contou que aplicou R$ 40.000,00 em um plano de previdência VGBL, pois seu vizinho lhe
contou que poderia utilizar para abatimento do Imposto de Renda e para isso, resgatou
um CDB que teve R$ 5.000,00 de IR retido na fonte. Ele lhe mencionou que teve despesas
de R$ 15.000,00 com dentista, doou R$ 2 mil para um partido político e fez uma pós-
graduação no qual custou R$ 24.000,00. Sabendo que a empresa na qual ele é funcionário,
reteve na fonte o IR no valor de R$ 62.500,00, se ele fizer a declaração de IR pelo modelo
completo, teria a restituir de:
Dados:
• Despesas com instrução: dedução permitida de R$ 3.561,50 por dependente.
• Valor de recolhimento mensal de INSS: R$ 608,44
• Dados da tabela progressiva: alíquota de 27,5%.
• Desconto da Parcela Simplificada limitada a R$ 16.754,34.
• Parcela a deduzir do IR: R$ 10.432,32
 
a) R$ 11.294,58 a restituir.
b) R$ 11.844,58 a restituir.
c) R$ 20.094.58 a restituir.
d) R$ 22.844,58 a restituir.

07  [453110]  Em  relação  a  tributação  do  profissional  autônomo,  considere  as  seguintes
afirmativas:
I – A alíquota cobrada sobre a sua remuneração é tributada como Imposto de Renda da
Pessoa Física.
II – O profissional autônomo é contribuinte do ISS.
III – O responsável pelo recolhimento do imposto de renda é sempre o contratante.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III
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08  [104437]  Em uma  aplicação  em títulos  públicos  federais  pelo  Tesouro  Direto,  o
responsável pelo recolhimento do imposto de renda será o:
 
a) Próprio investidor.
b) Tesouro Direto.
c) Custodiante.
d) Banco Central.

09 [105506] Um investidor aplica em um Fundo de Curto Prazo e vai resgatar após 380
dias corridos. Qual é a alíquota de IR?
 
a) 15%
b) 17,5%
c) 20%
d) 22,5%

10 [204410] Em relação aos ETF de renda variável (ações) negociados na B3:
 
a) É isento para pessoa física para alienações de até R$ 20.0000,00.
b) O investidor é o responsável pelo recolhimento do IR via DARF até o último dia

do mês seguinte.
c) A instituição financeira é a responsável pelo recolhimento total do IR, sendo ele

na fonte.
d) O IR é cobrado tanto no resgate, quanto nos meses de maio e novembro,

através do chamado come-cotas.

11 [303435] Considerando compra de 50 contratos de Índice Futuro a 68.050 pontos e
venda no mesmo dia, na mesma corretora desses mesmos contratos a 68.550 pontos. Qual
será o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)?
 
a) R$ 25,00
b) R$ 250,00
c) R$ 5.000,00
d) Isento

12 [303445] Rafael, um grande especulador da bolsa de valores brasileira, em janeiro de
2020, realizou a uma venda de R$ 18.000,00 em opções de dólar, no qual pagou um
prêmio de R$ 8.000,00. No mês seguinte, em fevereiro de 2020, Rafael pagou um prêmio
de R$ 10.000,00 e não exerceu estas opções. Desta forma, a tributação total devida por
Rafael é de:
 
a) R$ 0,00
b) R$ 1.500,00
c) R$ 2.000,00
d) R$ 2.700,00
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13 [304502] Um investidor aplicou R$ 63.000,00 em um fundo de investimento de Renda
Fixa de Curto Prazo. Na data da aplicação deste fundo aberto, o valor da cota para
convenção era de R$ 18,00. Após cinco meses, no último dia útil de novembro, houve uma
antecipação de Imposto de Renda. Sabendo que nesta data o valor da cota era de R$
20,00 cada, podemos afirmar que este investidor agora possui:
 
a) 3.500 cotas
b) 3.450 cotas
c) 3.430 cotas
d) 3.420 cotas

14  [454404]  Roberta,  residente  brasileira,  comprou  10.000  ações  de  uma  empresa
americana nos EUA por U$ 50,00 cada, com recursos obtidos em dólares advindos do
exterior. Na data da compra das ações, o dólar era cotado por R$ 2,00. Após 6 meses, ela
vendeu todas as ações pelo valor de U$ 40,00. Sabendo que na data da venda das ações o
dólar estava R$ 4,00, qual o valor total de imposto de renda devido pela Roberta, sabendo
que ela não repatriou os recursos para o Brasil?
 
a) R$ 90.000,00
b) R$ 165.000,00
c) Isento de imposto de renda, já que ele não repatriou o recurso para o Brasil.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve ganho na venda das ações.

15 [303441] Um brasileiro residente no Brasil comprou ações de uma empresa brasileira e
também ADRs de uma empresa de Londres. Caso ele receba dividendos em ambas as
posições,  qual  o  Imposto  de  Renda  total  que  será  recolhido,  respectivamente,  pelo
investidor?
 
a) Isento e isento.
b) Isento e 15%.
c) Isento e carne leão até 27,5%.
d) Carne leão até 27,5% e isento.

16 [455108] Daniel, residente brasileiro, decide fazer um depósito de 10 mil dólares em
uma conta corrente não remunerada nos Estados Unidos, sendo que o dólar esta R$ 2,50.
Sabendo que na virada do ano, o dólar está cotado em R$ 4,50, qual o imposto de renda
devido por Daniel gerado por esses dólares no exterior?
 
a) Zero
b) R$ 3.000,00
c) R$ 4.000,00
d) R$ 5.500,00
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08  [104437]  Em uma  aplicação  em títulos  públicos  federais  pelo  Tesouro  Direto,  o
responsável pelo recolhimento do imposto de renda será o:
 
a) Próprio investidor.
b) Tesouro Direto.
c) Custodiante.
d) Banco Central.

09 [105506] Um investidor aplica em um Fundo de Curto Prazo e vai resgatar após 380
dias corridos. Qual é a alíquota de IR?
 
a) 15%
b) 17,5%
c) 20%
d) 22,5%

10 [204410] Em relação aos ETF de renda variável (ações) negociados na B3:
 
a) É isento para pessoa física para alienações de até R$ 20.0000,00.
b) O investidor é o responsável pelo recolhimento do IR via DARF até o último dia

do mês seguinte.
c) A instituição financeira é a responsável pelo recolhimento total do IR, sendo ele

na fonte.
d) O IR é cobrado tanto no resgate, quanto nos meses de maio e novembro,

através do chamado come-cotas.

11 [303435] Considerando compra de 50 contratos de Índice Futuro a 68.050 pontos e
venda no mesmo dia, na mesma corretora desses mesmos contratos a 68.550 pontos. Qual
será o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)?
 
a) R$ 25,00
b) R$ 250,00
c) R$ 5.000,00
d) Isento

12 [303445] Rafael, um grande especulador da bolsa de valores brasileira, em janeiro de
2020, realizou a uma venda de R$ 18.000,00 em opções de dólar, no qual pagou um
prêmio de R$ 8.000,00. No mês seguinte, em fevereiro de 2020, Rafael pagou um prêmio
de R$ 10.000,00 e não exerceu estas opções. Desta forma, a tributação total devida por
Rafael é de:
 
a) R$ 0,00
b) R$ 1.500,00
c) R$ 2.000,00
d) R$ 2.700,00
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13 [304502] Um investidor aplicou R$ 63.000,00 em um fundo de investimento de Renda
Fixa de Curto Prazo. Na data da aplicação deste fundo aberto, o valor da cota para
convenção era de R$ 18,00. Após cinco meses, no último dia útil de novembro, houve uma
antecipação de Imposto de Renda. Sabendo que nesta data o valor da cota era de R$
20,00 cada, podemos afirmar que este investidor agora possui:
 
a) 3.500 cotas
b) 3.450 cotas
c) 3.430 cotas
d) 3.420 cotas

14  [454404]  Roberta,  residente  brasileira,  comprou  10.000  ações  de  uma  empresa
americana nos EUA por U$ 50,00 cada, com recursos obtidos em dólares advindos do
exterior. Na data da compra das ações, o dólar era cotado por R$ 2,00. Após 6 meses, ela
vendeu todas as ações pelo valor de U$ 40,00. Sabendo que na data da venda das ações o
dólar estava R$ 4,00, qual o valor total de imposto de renda devido pela Roberta, sabendo
que ela não repatriou os recursos para o Brasil?
 
a) R$ 90.000,00
b) R$ 165.000,00
c) Isento de imposto de renda, já que ele não repatriou o recurso para o Brasil.
d) Isento de imposto de renda, já que não houve ganho na venda das ações.

15 [303441] Um brasileiro residente no Brasil comprou ações de uma empresa brasileira e
também ADRs de uma empresa de Londres. Caso ele receba dividendos em ambas as
posições,  qual  o  Imposto  de  Renda  total  que  será  recolhido,  respectivamente,  pelo
investidor?
 
a) Isento e isento.
b) Isento e 15%.
c) Isento e carne leão até 27,5%.
d) Carne leão até 27,5% e isento.

16 [455108] Daniel, residente brasileiro, decide fazer um depósito de 10 mil dólares em
uma conta corrente não remunerada nos Estados Unidos, sendo que o dólar esta R$ 2,50.
Sabendo que na virada do ano, o dólar está cotado em R$ 4,50, qual o imposto de renda
devido por Daniel gerado por esses dólares no exterior?
 
a) Zero
b) R$ 3.000,00
c) R$ 4.000,00
d) R$ 5.500,00
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(5) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório

01 [462010] Considere as afirmativas abaixo sobre Partilha Sucessória:
I – Bastará que o testador não disponha de seu patrimônio aos herdeiros colaterais no
testamento, para os excluírem da sucessão.
II – O testador poderá a seu livre critério determinar a conversão dos bens da legítima em
outros de espécie diversa.
III – O herdeiro necessário a quem o testador deixar sua parte disponível ou algum legado,
estará incorrendo em adiantamento da legítima, devendo tais bens serem trazidos de
volta à colação.
Está incorreto o que se afirma apenas em:
 
a) I
b) I e II
c) II e III
d) I, II e III

02 [463019] Guilherme e Cecília são casados há 15 anos sob o regime de separação total
de  bens,  onde  tiveram  quatro  filhas:  Antônia,  Bruna,  Camila  e  Daniela.  Quando  se
casaram, Guilherme já possuía um patrimônio estimado em R$ 800.000,00 e Cecília nada
tinha. Já durante o matrimônio, Cecília constituiu um patrimônio declarado no valor de R$
500.000,00 e Guilherme adquiriu mais R$ 700.000,00. Caso Guilherme venha a falecer,
como ficará a partilha dos bens?
 
a) Cecília receberá R$ 300 mil (R$ 100 mil por meação e R$ 200 mil por herança) e

os filhos repartirão os R$ 1.200.000,00 restantes em partes iguais.
b) Cecília receberá R$ 300 mil por herança e cada filho receberá R$ 300.000,00.
c) Cecília receberá R$ 375 mil por herança e cada filho receberá R$ 281.250,00.
d) Cecília nada receberá por se tratar de regime de separação total de bens e os

filhos repartirão os R$ 1.500.000,00 da herança em partes iguais.

03 [463023] Rafael voltando de uma viagem a trabalho, sofre um acidente e vem a falecer,
deixando  órfão  seus  dois  filhos  e  esposa.  Desta  forma,  a  viúva  de  Rafael  e  seus  filhos
consultam um advogado, pois desejam destinar toda a herança aos avós, pais de Rafael,
com o melhor benefício fiscal, pois ambos tem mais de 80 anos. Sabendo que Rafael não
tinha outros filhos, o advogado deverá orientar que:
 
a) A esposa e os filhos devem receber a herança e doar aos avós.
b) A esposa e os filhos deverão fazer a renúncia translativa direcionada aos avós.
c) A esposa e os filhos devem apenas renunciar.
d) Não é necessário que seja feito algo, vide que os ascendentes são os primeiros

herdeiros necessários quando possuem mais de 80 anos.
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04 [463032] Após seu divórcio com Bruna, onde Rafael era casado pelo regime legal, ele
conhece Natalia, estudante de medicina, e decide se casar novamente, mas desta fez,
escolhendo o regime da Comunhão Universal de Bens. Na separação, Rafael ficou com um
patrimônio estimado em R$ 3 milhões e também com a guarda dos dois filhos. Natália não
possuía  bens  e  nem  filhos  no  momento  do  casamento.  Após  10  anos  de  união,  como
presente de bodas de Estanho, os pais de Rafael lhe doaram um imóvel avaliado em R$
1.000.000,00 com cláusula de incomunicabilidade. Certo dia, Rafael se acidenta de carro e
vem a falecer. Sabendo que durante o matrimônio, o casal adquiriu juntos R$ 5 milhões,
como será a sucessão?
 
a) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e os filhos de Rafael

receberão R$ 4.500.000,00 em partes iguais.
b) Natália receberá R$ 4.000.000,00 a título de meação, os filhos de Rafael

receberão R$ 4.000.000,00 em partes iguais e o imóvel doado voltará aos pais
de Rafael.

c) Natália e os filhos de Rafael receberão R$ 3.000.000,00 cada a título de
herança.

d) Natália receberá R$ 4 milhões por meação e R$ 333.333,33 a título de herança
e os filhos de Rafael receberão R$ 4.666.666,67 em partes iguais.

05 [463042] João e Maria são casados há 20 anos pelo Comunhão Parcial de Bens, não
possuem filhos e seus pais já são falecidos. O casal não tinha bens particulares quando se
casaram e constituíram um patrimônio juntos no valor de R$ 8 milhões. Após uma viagem,
João morre em um acidente de carro. Sabendo da notícia, Maria falece de infarto. Sabendo
que João  possui  4  irmãos  (3  vivos)  e  cada irmão teve  2  filhos  e  Maria  tem 1  irmã ainda
viva, como ficará a partilha dos bens?
 
a) Os irmãos de João vivos receberão R$ 1 milhão cada; os filhos do irmão falecido

receberá R$ 500 mil cada; e a irmã de Maria Receberá R$ 4 milhões.
b) Os irmãos de João vivos receberão R$ 1,33 milhão cada; e a irmã de Maria

Receberá R$ 4 milhões.
c) Todo patrimônio deixado pelo falecido é considerado herança jacente, passando

ao domínio do Estado.
d) A irmã de Maria receberá R$ 8 milhões.

06 [463053]  Bruno e  Luciana estão casados há mais  de 20 anos e  tiveram três  filhos.  O
patrimônio de Luciana antes do matrimônio era de R$ 5.000.000,00 e durante a relação,
ela acumulou mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 10 milhões. Após uma viagem a trabalho,
Luciana falece em um acidente aéreo. Sabendo que os pais de Luciana estão vivos e ela
tinha  um  filho  de  um  casamento  anterior,  como  ficará  a  divisão  da  partilha  se  o  casal
optou  pela  SEPARAÇÃO  TOTAL  DE  BENS?
 
a) R$ 3,5 milhões para o viúvo; e R$ 1.625.000,00 para cada filho de Luciana.
b) R$ 3,75 milhões para o viúvo; e R$ 1.562.500,00 para cada filho de Luciana.
c) R$ 2 milhões para Bruno e R$ 2 milhões para cada filho de Luciana.
d) Igualmente entre todos os irmãos e pais de Luciana, ou seja, R$ 1,67 milhão

para cada.
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04 [463032] Após seu divórcio com Bruna, onde Rafael era casado pelo regime legal, ele
conhece Natalia, estudante de medicina, e decide se casar novamente, mas desta fez,
escolhendo o regime da Comunhão Universal de Bens. Na separação, Rafael ficou com um
patrimônio estimado em R$ 3 milhões e também com a guarda dos dois filhos. Natália não
possuía  bens  e  nem  filhos  no  momento  do  casamento.  Após  10  anos  de  união,  como
presente de bodas de Estanho, os pais de Rafael lhe doaram um imóvel avaliado em R$
1.000.000,00 com cláusula de incomunicabilidade. Certo dia, Rafael se acidenta de carro e
vem a falecer. Sabendo que durante o matrimônio, o casal adquiriu juntos R$ 5 milhões,
como será a sucessão?
 
a) Natália receberá R$ 4.500.000,00 a título de meação e os filhos de Rafael

receberão R$ 4.500.000,00 em partes iguais.
b) Natália receberá R$ 4.000.000,00 a título de meação, os filhos de Rafael

receberão R$ 4.000.000,00 em partes iguais e o imóvel doado voltará aos pais
de Rafael.

c) Natália e os filhos de Rafael receberão R$ 3.000.000,00 cada a título de
herança.

d) Natália receberá R$ 4 milhões por meação e R$ 333.333,33 a título de herança
e os filhos de Rafael receberão R$ 4.666.666,67 em partes iguais.

05 [463042] João e Maria são casados há 20 anos pelo Comunhão Parcial de Bens, não
possuem filhos e seus pais já são falecidos. O casal não tinha bens particulares quando se
casaram e constituíram um patrimônio juntos no valor de R$ 8 milhões. Após uma viagem,
João morre em um acidente de carro. Sabendo da notícia, Maria falece de infarto. Sabendo
que João  possui  4  irmãos  (3  vivos)  e  cada irmão teve  2  filhos  e  Maria  tem 1  irmã ainda
viva, como ficará a partilha dos bens?
 
a) Os irmãos de João vivos receberão R$ 1 milhão cada; os filhos do irmão falecido

receberá R$ 500 mil cada; e a irmã de Maria Receberá R$ 4 milhões.
b) Os irmãos de João vivos receberão R$ 1,33 milhão cada; e a irmã de Maria

Receberá R$ 4 milhões.
c) Todo patrimônio deixado pelo falecido é considerado herança jacente, passando

ao domínio do Estado.
d) A irmã de Maria receberá R$ 8 milhões.

06 [463053]  Bruno e  Luciana estão casados há mais  de 20 anos e  tiveram três  filhos.  O
patrimônio de Luciana antes do matrimônio era de R$ 5.000.000,00 e durante a relação,
ela acumulou mais R$ 5 milhões, totalizando R$ 10 milhões. Após uma viagem a trabalho,
Luciana falece em um acidente aéreo. Sabendo que os pais de Luciana estão vivos e ela
tinha  um  filho  de  um  casamento  anterior,  como  ficará  a  divisão  da  partilha  se  o  casal
optou  pela  SEPARAÇÃO  TOTAL  DE  BENS?
 
a) R$ 3,5 milhões para o viúvo; e R$ 1.625.000,00 para cada filho de Luciana.
b) R$ 3,75 milhões para o viúvo; e R$ 1.562.500,00 para cada filho de Luciana.
c) R$ 2 milhões para Bruno e R$ 2 milhões para cada filho de Luciana.
d) Igualmente entre todos os irmãos e pais de Luciana, ou seja, R$ 1,67 milhão

para cada.
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07  [463058]  Sr.  Alberto,  viúvo,  pai  de  dois  filhos  (Ricardo  e  Suzane),  vem a  falecer  por
envenenamento,  deixando  uma  herança  no  valor  de  R$  12.000.000,00.  Durante  as
investigações,  descobrem  que  a  filha  Suzane  foi  autora  do  crime,  sendo  excluída  por
indignidade,  e  decepcionando  seus  dois  filhos  e  seu  sobrinho  (filho  de  Ricardo),  todos
netos  de  Alberto.  Diante  desta  situação,  podemos  afirmar  que  a  herança  deixada  por
Alberto  será  dividida  da  seguinte  forma:
 
a) Ricardo ficará com toda a herança.
b) Ricardo ficará com metade da herança e a outra metade será dividida em partes

iguais com os netos por parte de Suzane, ou seja, 25% para cada filho de
Suzane.

c) Ricardo ficará com metade da herança e a outra metade será dividida em partes
iguais com todos os netos de Alberto.

d) Ricardo ficará com metade da herança e a outra metade ficará para o seu filho,
neto de Alberto.

08  [464003]  Um  pai  de  dois  filhos,  casado,  morre.  Ele  tinha  um  plano  VGBL,  que  não
constava  no  seu  inventário,  e  no  qual  seu  melhor  amigo  era  o  único  beneficiário.  Neste
caso:
 
a) A família pode contestar a decisão do falecido, seja qual for o valor do VGBL.
b) O plano VGBL deve constar do inventário, ainda que caiba na parte disponível

da herança disponível.
c) O amigo receberá o valor do VGBL, caso não exceda a disponível.
d) O amigo terá que dividir o valor com os herdeiros necessários do falecido, seja

qual for o montante do VGBL.

09 [464011] Luís e Maria são casados sob o regime de comunhão parcial  de bens e
tiveram  uma  filha.  Como  presente  de  formatura,  a  filha  recebeu  em  vida  o  direito  de
usufruto  vitalício  de  uma  casa  dos  pais.  Alguns  anos  depois,  Luís  falece.  Desta  forma:
 
a) A filha continuará exercendo o direito de usufruto, pois o mesmo não se altera.
b) A mãe doadora herdará a casa em sua totalidade.
c) Extingue-se o usufruto e a filha herdará a casa em sua totalidade.
d) Na metade da casa herdada pela filha, o usufruto se extinguirá. Na outra

metade, continuará vigendo o usufruto da filha, sendo a nua-propriedade de sua
mãe.

10 [464017] Guilherme e Cecília são casados pelo regime da comunhão universal de bens
e tiveram um filho chamado João. Durante o casamento, Guilherme recebeu um imóvel por
doação com cláusula de incomunicabilidade e aluga este imóvel. Caso Guilherme venha a
falecer, podemos afirmar que:
 
a) Cecília será herdeira do imóvel e dos ganhos auferidos do aluguel.
b) Cecília será herdeira do imóvel e meeira dos ganhos auferidos do aluguel.
c) Cecília será meeira do imóvel e herdeira dos ganhos auferidos do aluguel.
d) Cecília será meeira do imóvel e meeira dos ganhos auferidos do aluguel.
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11 [465010] Antônio sabendo que você é um profissional CFP®, solicita uma reunião para
sanar dúvidas a respeito da criação de uma fundação. Ele lhe informa que tem dois filhos
e que é viúvo, mas foi casado pelo regime da comunhão universal de bens. Com estas
informações, você lhe diz que:
 
a) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar até 25% do

patrimônio.
b) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar até 50% do

patrimônio.
c) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar até 25% do

patrimônio.
d) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar até 50% do

patrimônio.

12 [465002] Rafael e Fernanda se casaram há 15 anos em regime da comunhão parcial de
bens.  Quando  se  casaram,  tanto  Rafael,  quanto  Fernanda,  já  eram proprietários  de
diversos imóveis. Certo dia, incomodada com os tributos que estava pagando em relação a
sua  renda  de  alugueis,  Fernanda  contrata  um  profissional  CFP®  para  realizar  um
planejamento  tributário.  Dentre  as  alternativas,  o  profissional  recomenda  a  criação  de
uma  Holding,  mas  lhe  informa  os  seguintes  itens  durante  a  reunião:
I – Em caso de separação, referente aos imóveis do casal, haverá meação apenas do
patrimônio composto pelos dividendos da Holding, mas os alugueis recebidos por Rafael
continuarão sendo considerados bens particulares.
II – Mesmo que os imóveis tenham sido adquiridos antes do casamento, a criação da
Holding ocorreu durante o matrimônio, fazendo com que as cotas sejam bens comuns do
casal.
III – Por se tratar de constituição de uma Holding com bens particulares, as cotas se
manterão como bens particulares, não se alterando sua natureza inicial. No entanto, os
dividendos da Holding constituirão em bens comuns do casal.
Está correto o que se afirmar em:
 
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e III, apenas.

13 [466008] Em relação ao ITCMD, considere as seguintes afirmativas:
I – Tem como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos atribuídos
pelo devido ente federativo.
II – É um imposto de competência federal com alíquota entre 0 a 8% em todo o território
nacional.
III – Tem como fato gerador a transmissão bens de forma onerosa aos herdeiros ou aos
donatários.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, apenas
b) I e III, apenas
c) II e III, apenas
d) I, II e III
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07  [463058]  Sr.  Alberto,  viúvo,  pai  de  dois  filhos  (Ricardo  e  Suzane),  vem a  falecer  por
envenenamento,  deixando  uma  herança  no  valor  de  R$  12.000.000,00.  Durante  as
investigações,  descobrem  que  a  filha  Suzane  foi  autora  do  crime,  sendo  excluída  por
indignidade,  e  decepcionando  seus  dois  filhos  e  seu  sobrinho  (filho  de  Ricardo),  todos
netos  de  Alberto.  Diante  desta  situação,  podemos  afirmar  que  a  herança  deixada  por
Alberto  será  dividida  da  seguinte  forma:
 
a) Ricardo ficará com toda a herança.
b) Ricardo ficará com metade da herança e a outra metade será dividida em partes

iguais com os netos por parte de Suzane, ou seja, 25% para cada filho de
Suzane.

c) Ricardo ficará com metade da herança e a outra metade será dividida em partes
iguais com todos os netos de Alberto.

d) Ricardo ficará com metade da herança e a outra metade ficará para o seu filho,
neto de Alberto.

08  [464003]  Um  pai  de  dois  filhos,  casado,  morre.  Ele  tinha  um  plano  VGBL,  que  não
constava  no  seu  inventário,  e  no  qual  seu  melhor  amigo  era  o  único  beneficiário.  Neste
caso:
 
a) A família pode contestar a decisão do falecido, seja qual for o valor do VGBL.
b) O plano VGBL deve constar do inventário, ainda que caiba na parte disponível

da herança disponível.
c) O amigo receberá o valor do VGBL, caso não exceda a disponível.
d) O amigo terá que dividir o valor com os herdeiros necessários do falecido, seja

qual for o montante do VGBL.

09 [464011] Luís e Maria são casados sob o regime de comunhão parcial  de bens e
tiveram  uma  filha.  Como  presente  de  formatura,  a  filha  recebeu  em  vida  o  direito  de
usufruto  vitalício  de  uma  casa  dos  pais.  Alguns  anos  depois,  Luís  falece.  Desta  forma:
 
a) A filha continuará exercendo o direito de usufruto, pois o mesmo não se altera.
b) A mãe doadora herdará a casa em sua totalidade.
c) Extingue-se o usufruto e a filha herdará a casa em sua totalidade.
d) Na metade da casa herdada pela filha, o usufruto se extinguirá. Na outra

metade, continuará vigendo o usufruto da filha, sendo a nua-propriedade de sua
mãe.

10 [464017] Guilherme e Cecília são casados pelo regime da comunhão universal de bens
e tiveram um filho chamado João. Durante o casamento, Guilherme recebeu um imóvel por
doação com cláusula de incomunicabilidade e aluga este imóvel. Caso Guilherme venha a
falecer, podemos afirmar que:
 
a) Cecília será herdeira do imóvel e dos ganhos auferidos do aluguel.
b) Cecília será herdeira do imóvel e meeira dos ganhos auferidos do aluguel.
c) Cecília será meeira do imóvel e herdeira dos ganhos auferidos do aluguel.
d) Cecília será meeira do imóvel e meeira dos ganhos auferidos do aluguel.
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11 [465010] Antônio sabendo que você é um profissional CFP®, solicita uma reunião para
sanar dúvidas a respeito da criação de uma fundação. Ele lhe informa que tem dois filhos
e que é viúvo, mas foi casado pelo regime da comunhão universal de bens. Com estas
informações, você lhe diz que:
 
a) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar até 25% do

patrimônio.
b) Ele deve fazer a fundação antes da sua morte e pode passar até 50% do

patrimônio.
c) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar até 25% do

patrimônio.
d) Ele pode fazer a fundação após a sua morte e pode passar até 50% do

patrimônio.

12 [465002] Rafael e Fernanda se casaram há 15 anos em regime da comunhão parcial de
bens.  Quando  se  casaram,  tanto  Rafael,  quanto  Fernanda,  já  eram proprietários  de
diversos imóveis. Certo dia, incomodada com os tributos que estava pagando em relação a
sua  renda  de  alugueis,  Fernanda  contrata  um  profissional  CFP®  para  realizar  um
planejamento  tributário.  Dentre  as  alternativas,  o  profissional  recomenda  a  criação  de
uma  Holding,  mas  lhe  informa  os  seguintes  itens  durante  a  reunião:
I – Em caso de separação, referente aos imóveis do casal, haverá meação apenas do
patrimônio composto pelos dividendos da Holding, mas os alugueis recebidos por Rafael
continuarão sendo considerados bens particulares.
II – Mesmo que os imóveis tenham sido adquiridos antes do casamento, a criação da
Holding ocorreu durante o matrimônio, fazendo com que as cotas sejam bens comuns do
casal.
III – Por se tratar de constituição de uma Holding com bens particulares, as cotas se
manterão como bens particulares, não se alterando sua natureza inicial. No entanto, os
dividendos da Holding constituirão em bens comuns do casal.
Está correto o que se afirmar em:
 
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e III, apenas.

13 [466008] Em relação ao ITCMD, considere as seguintes afirmativas:
I – Tem como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos atribuídos
pelo devido ente federativo.
II – É um imposto de competência federal com alíquota entre 0 a 8% em todo o território
nacional.
III – Tem como fato gerador a transmissão bens de forma onerosa aos herdeiros ou aos
donatários.
Está correto o que se afirma apenas em:
 
a) I, apenas
b) I e III, apenas
c) II e III, apenas
d) I, II e III
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14 [466020] Antônio possuía uma conta corrente nos Estados Unidos no valor de U$ 100
mil,  tendo  sua  esposa  como  beneficiária.  Certo  dia,  voltando  para  casa,  Antônio  se
acidente de carro e falece. Desta forma, qual o valor (em dólar) que deverá ser pago de
imposto de renda pessoa física com a transferência destes recursos para o Brasil?
 
a) U$ 15.000,00.
b) U$ 20.000,00.
c) U$ 27.500,00.
d) Isento.
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Gabarito
(1) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética

01. D 02. A 03. C 04. D 05. C 06. B 07. D 08. C 09. B 10. A 11. C 12. C 13. C 14. B 15. D 16. D 17. D

18. B 19. C 20. A 21. C 22. B 23. A 24. D 25. B 26. A 27. D 28. C 29. B 30. B 31. B 32. B 33. B 34. B

35. B 36. B 37. B 38. D 39. C 40. C 41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. D 48. B 49. A 50. A 51. C

52. B 53. D 54. A

(1) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. D 02. C 03. C 04. C 05. D 06. D 07. A 08. C 09. C 10. A 11. B 12. D 13. D 14. B 15. C 16. A 17. B

18. A 19. D 20. B 21. B 22. B 23. A 24. C 25. C 26. A

(1) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. C 03. C 04. C 05. D 06. A 07. A 08. D 09. C 10. C 11. D 12. D 13. C 14. C 15. B 16. D

(1) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. A 02. C 03. D 04. A 05. A 06. B 07. C 08. C 09. D 10. B 11. A 12. B 13. B 14. C

(1) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. B 02. D 03. A 04. B 05. B 06. D 07. C 08. C 09. B 10. B 11. A 12. D 13. B 14. B 15. A 16. D

(1) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. B 02. A 03. B 04. C 05. D 06. C 07. A 08. B 09. B 10. B 11. C 12. D 13. B 14. D

(2) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. C 02. D 03. D 04. D 05. D 06. D 07. B 08. A 09. C 10. D 11. B 12. D 13. B 14. A 15. D 16. B 17. B

18. C 19. B 20. C 21. C 22. C 23. D 24. C 25. B 26. C 27. B 28. D 29. B 30. B 31. B 32. B 33. C 34. B

35. C 36. A 37. B 38. D 39. C 40. B 41. A 42. B 43. C 44. C 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C 51. D

52. D 53. C 54. B

(2) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. A 02. B 03. C 04. D 05. D 06. C 07. A 08. C 09. C 10. A 11. B 12. B 13. D 14. B 15. D 16. D 17. A

18. A 19. C 20. D 21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. D

(2) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. C 02. B 03. C 04. D 05. C 06. C 07. D 08. B 09. B 10. A 11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. C

(2) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. C 02. B 03. B 04. C 05. C 06. C 07. A 08. D 09. D 10. B 11. B 12. D 13. C 14. D

(2) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. A 02. D 03. D 04. D 05. C 06. B 07. A 08. C 09. B 10. B 11. B 12. A 13. A 14. B 15. A 16. B

(2) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. B 02. B 03. A 04. C 05. C 06. B 07. B 08. D 09. C 10. D 11. C 12. D 13. D 14. B

(3) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. D 02. A 03. B 04. D 05. B 06. B 07. B 08. A 09. A 10. A 11. D 12. C 13. A 14. C 15. C 16. C 17. C

18. B 19. B 20. C 21. C 22. D 23. D 24. B 25. D 26. B 27. C 28. A 29. C 30. C 31. A 32. B 33. B 34. C

35. B 36. C 37. A 38. A 39. C 40. D 41. D 42. C 43. A 44. B 45. A 46. A 47. B 48. B 49. B 50. A 51. C

52. B 53. B 54. D

(3) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. B 02. B 03. B 04. A 05. C 06. A 07. D 08. D 09. D 10. C 11. C 12. D 13. C 14. A 15. C 16. D 17. C

18. A 19. C 20. B 21. B 22. C 23. B 24. C 25. B 26. B

(3) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. C 03. D 04. D 05. D 06. C 07. D 08. A 09. D 10. A 11. D 12. B 13. C 14. A 15. A 16. B
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14 [466020] Antônio possuía uma conta corrente nos Estados Unidos no valor de U$ 100
mil,  tendo  sua  esposa  como  beneficiária.  Certo  dia,  voltando  para  casa,  Antônio  se
acidente de carro e falece. Desta forma, qual o valor (em dólar) que deverá ser pago de
imposto de renda pessoa física com a transferência destes recursos para o Brasil?
 
a) U$ 15.000,00.
b) U$ 20.000,00.
c) U$ 27.500,00.
d) Isento.
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Gabarito
(1) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética

01. D 02. A 03. C 04. D 05. C 06. B 07. D 08. C 09. B 10. A 11. C 12. C 13. C 14. B 15. D 16. D 17. D

18. B 19. C 20. A 21. C 22. B 23. A 24. D 25. B 26. A 27. D 28. C 29. B 30. B 31. B 32. B 33. B 34. B

35. B 36. B 37. B 38. D 39. C 40. C 41. A 42. C 43. A 44. C 45. C 46. B 47. D 48. B 49. A 50. A 51. C

52. B 53. D 54. A

(1) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. D 02. C 03. C 04. C 05. D 06. D 07. A 08. C 09. C 10. A 11. B 12. D 13. D 14. B 15. C 16. A 17. B

18. A 19. D 20. B 21. B 22. B 23. A 24. C 25. C 26. A

(1) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. C 03. C 04. C 05. D 06. A 07. A 08. D 09. C 10. C 11. D 12. D 13. C 14. C 15. B 16. D

(1) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. A 02. C 03. D 04. A 05. A 06. B 07. C 08. C 09. D 10. B 11. A 12. B 13. B 14. C

(1) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. B 02. D 03. A 04. B 05. B 06. D 07. C 08. C 09. B 10. B 11. A 12. D 13. B 14. B 15. A 16. D

(1) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. B 02. A 03. B 04. C 05. D 06. C 07. A 08. B 09. B 10. B 11. C 12. D 13. B 14. D

(2) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. C 02. D 03. D 04. D 05. D 06. D 07. B 08. A 09. C 10. D 11. B 12. D 13. B 14. A 15. D 16. B 17. B

18. C 19. B 20. C 21. C 22. C 23. D 24. C 25. B 26. C 27. B 28. D 29. B 30. B 31. B 32. B 33. C 34. B

35. C 36. A 37. B 38. D 39. C 40. B 41. A 42. B 43. C 44. C 45. B 46. C 47. B 48. D 49. C 50. C 51. D

52. D 53. C 54. B

(2) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. A 02. B 03. C 04. D 05. D 06. C 07. A 08. C 09. C 10. A 11. B 12. B 13. D 14. B 15. D 16. D 17. A

18. A 19. C 20. D 21. B 22. C 23. B 24. B 25. B 26. D

(2) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. C 02. B 03. C 04. D 05. C 06. C 07. D 08. B 09. B 10. A 11. A 12. D 13. C 14. D 15. B 16. C

(2) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. C 02. B 03. B 04. C 05. C 06. C 07. A 08. D 09. D 10. B 11. B 12. D 13. C 14. D

(2) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. A 02. D 03. D 04. D 05. C 06. B 07. A 08. C 09. B 10. B 11. B 12. A 13. A 14. B 15. A 16. B

(2) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. B 02. B 03. A 04. C 05. C 06. B 07. B 08. D 09. C 10. D 11. C 12. D 13. D 14. B

(3) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. D 02. A 03. B 04. D 05. B 06. B 07. B 08. A 09. A 10. A 11. D 12. C 13. A 14. C 15. C 16. C 17. C

18. B 19. B 20. C 21. C 22. D 23. D 24. B 25. D 26. B 27. C 28. A 29. C 30. C 31. A 32. B 33. B 34. C

35. B 36. C 37. A 38. A 39. C 40. D 41. D 42. C 43. A 44. B 45. A 46. A 47. B 48. B 49. B 50. A 51. C

52. B 53. B 54. D

(3) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. B 02. B 03. B 04. A 05. C 06. A 07. D 08. D 09. D 10. C 11. C 12. D 13. C 14. A 15. C 16. D 17. C

18. A 19. C 20. B 21. B 22. C 23. B 24. C 25. B 26. B

(3) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. C 03. D 04. D 05. D 06. C 07. D 08. A 09. D 10. A 11. D 12. B 13. C 14. A 15. A 16. B
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(3) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. B 02. B 03. D 04. D 05. A 06. A 07. A 08. C 09. D 10. C 11. C 12. D 13. D 14. C

(3) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. D 02. A 03. B 04. C 05. D 06. D 07. A 08. A 09. D 10. C 11. C 12. B 13. B 14. B 15. D 16. C

(3) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. C 02. A 03. C 04. C 05. D 06. A 07. C 08. C 09. A 10. A 11. D 12. C 13. C 14. D

(4) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. A 02. D 03. A 04. B 05. B 06. D 07. A 08. C 09. D 10. D 11. D 12. C 13. C 14. D 15. D 16. B 17. D

18. D 19. B 20. D 21. B 22. A 23. C 24. B 25. B 26. B 27. D 28. B 29. A 30. D 31. C 32. C 33. B 34. C

35. C 36. B 37. C 38. C 39. C 40. B 41. A 42. D 43. C 44. C 45. C 46. B 47. C 48. C 49. B 50. B 51. D

52. C 53. A 54. D

(4) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. A 02. A 03. D 04. C 05. C 06. D 07. C 08. B 09. C 10. A 11. B 12. B 13. D 14. C 15. A 16. A 17. D

18. A 19. C 20. B 21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C

(4) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. D 03. B 04. D 05. B 06. C 07. C 08. A 09. B 10. B 11. A 12. B 13. A 14. B 15. C 16. B

(4) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. D 02. C 03. A 04. B 05. A 06. D 07. C 08. B 09. A 10. B 11. B 12. B 13. D 14. D

(4) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. C 02. A 03. A 04. D 05. B 06. D 07. B 08. C 09. C 10. C 11. A 12. B 13. D 14. C 15. A 16. B

(4) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. A 02. C 03. A 04. D 05. C 06. A 07. B 08. B 09. C 10. D 11. D 12. C 13. A 14. C

(5) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. B 02. D 03. B 04. D 05. B 06. A 07. C 08. B 09. D 10. A 11. B 12. B 13. A 14. A 15. C 16. A 17. D

18. A 19. C 20. B 21. C 22. D 23. C 24. B 25. D 26. D 27. C 28. A 29. D 30. D 31. D 32. B 33. A 34. B

35. B 36. B 37. B 38. D 39. B 40. A 41. C 42. D 43. D 44. A 45. D 46. B 47. C 48. A 49. B 50. A 51. C

52. B 53. C 54. A

(5) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. C 02. B 03. B 04. C 05. C 06. A 07. C 08. B 09. C 10. C 11. A 12. C 13. B 14. C 15. A 16. A 17. A

18. A 19. B 20. D 21. A 22. C 23. D 24. A 25. D 26. B

(5) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. B 03. B 04. D 05. D 06. A 07. D 08. D 09. D 10. D 11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D

(5) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. A 02. C 03. D 04. D 05. A 06. A 07. A 08. A 09. D 10. C 11. D 12. C 13. D 14. C

(5) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. B 02. A 03. A 04. D 05. A 06. A 07. B 08. C 09. C 10. B 11. B 12. B 13. C 14. D 15. C 16. A

(5) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. C 02. C 03. C 04. D 05. D 06. C 07. B 08. C 09. D 10. B 11. D 12. C 13. A 14. D
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Capital Asset Pricing Model (CAPM)

( ) ( )FMiFi RRRRE −+= β

Correlação
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YX σσ ⋅
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Current Yield
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CCY =

Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC)
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(3) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. B 02. B 03. D 04. D 05. A 06. A 07. A 08. C 09. D 10. C 11. C 12. D 13. D 14. C

(3) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. D 02. A 03. B 04. C 05. D 06. D 07. A 08. A 09. D 10. C 11. C 12. B 13. B 14. B 15. D 16. C

(3) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. C 02. A 03. C 04. C 05. D 06. A 07. C 08. C 09. A 10. A 11. D 12. C 13. C 14. D

(4) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. A 02. D 03. A 04. B 05. B 06. D 07. A 08. C 09. D 10. D 11. D 12. C 13. C 14. D 15. D 16. B 17. D

18. D 19. B 20. D 21. B 22. A 23. C 24. B 25. B 26. B 27. D 28. B 29. A 30. D 31. C 32. C 33. B 34. C

35. C 36. B 37. C 38. C 39. C 40. B 41. A 42. D 43. C 44. C 45. C 46. B 47. C 48. C 49. B 50. B 51. D

52. C 53. A 54. D

(4) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. A 02. A 03. D 04. C 05. C 06. D 07. C 08. B 09. C 10. A 11. B 12. B 13. D 14. C 15. A 16. A 17. D

18. A 19. C 20. B 21. B 22. C 23. B 24. C 25. C 26. C

(4) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. D 03. B 04. D 05. B 06. C 07. C 08. A 09. B 10. B 11. A 12. B 13. A 14. B 15. C 16. B

(4) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. D 02. C 03. A 04. B 05. A 06. D 07. C 08. B 09. A 10. B 11. B 12. B 13. D 14. D

(4) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. C 02. A 03. A 04. D 05. B 06. D 07. B 08. C 09. C 10. C 11. A 12. B 13. D 14. C 15. A 16. B

(4) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. A 02. C 03. A 04. D 05. C 06. A 07. B 08. B 09. C 10. D 11. D 12. C 13. A 14. C

(5) Simulado CFP®: Módulo I - Planejamento Financeiro & Ética
01. B 02. D 03. B 04. D 05. B 06. A 07. C 08. B 09. D 10. A 11. B 12. B 13. A 14. A 15. C 16. A 17. D

18. A 19. C 20. B 21. C 22. D 23. C 24. B 25. D 26. D 27. C 28. A 29. D 30. D 31. D 32. B 33. A 34. B

35. B 36. B 37. B 38. D 39. B 40. A 41. C 42. D 43. D 44. A 45. D 46. B 47. C 48. A 49. B 50. A 51. C

52. B 53. C 54. A

(5) Simulado CFP®: Módulo II - Gestão de Carteiras & Investimentos
01. C 02. B 03. B 04. C 05. C 06. A 07. C 08. B 09. C 10. C 11. A 12. C 13. B 14. C 15. A 16. A 17. A

18. A 19. B 20. D 21. A 22. C 23. D 24. A 25. D 26. B

(5) Simulado CFP®: Módulo III - Planejamento de Aposentadoria
01. D 02. B 03. B 04. D 05. D 06. A 07. D 08. D 09. D 10. D 11. D 12. B 13. B 14. C 15. C 16. D

(5) Simulado CFP®: Módulo IV - Gestão de Risco & Seguros
01. A 02. C 03. D 04. D 05. A 06. A 07. A 08. A 09. D 10. C 11. D 12. C 13. D 14. C

(5) Simulado CFP®: Módulo V - Planejamento Fiscal
01. B 02. A 03. A 04. D 05. A 06. A 07. B 08. C 09. C 10. B 11. B 12. B 13. C 14. D 15. C 16. A

(5) Simulado CFP®: Módulo VI - Planejamento Sucessório
01. C 02. C 03. C 04. D 05. D 06. C 07. B 08. C 09. D 10. B 11. D 12. C 13. A 14. D

202

FÓRMULAS

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

( ) ( )FMiFi RRRRE −+= β

Correlação

Correl. (X,Y) = 
YX σσ ⋅

Y)(X,covar.

Current Yield

P
CCY =

Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �
𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃� .𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅.
(1 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅) + �

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃� .𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶
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Modelo de Gordon

gk
DP

S −
= 1

0

Relação Capital de Terceiros / Capital Próprio

𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃

Variância

( ) ( ) ( )i
n

i
i xfxXVar ∑

=

−=
1

2µ

f = função de probabilidade

Tabela Regressiva para cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
Previdência Complementar 

período de acumulação 
dos recursos

alíquota do IR na 
fonte

até 2 anos 35,00%

de 2 a 4 anos 30,00%

de 4 a 6 anos 25,00%

de 6 a 8 anos 20,00%

de 8 a 10 anos 15,00%

de 10 anos em diante 10,00%

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física:

base de cálculo anual 
(R$)

alíquota 
(%)

parcela a deduzir do imposto 
(R$)

até 22.847,76 - -
de 22.847,77 a 33.919,80 7,50 1.713,58
de 33.919,81 a 45.012,60 15,00 4.257,57
de 45.012,61 a 55.976,16 22,50 7.633,51

acima de 55.976,16 27,50 10.432,32

parcela a deduzir por dependente: R$ 2.275,08
desconto simplificado: 20,00% dos rendimentos tributáveis na Declaração de 
Ajuste Anual do IR da pessoa física, limitados a R$ 16.754,34

Ganho de Capital em alienação de ações fora da bolsa (mercado privado):

Versão publicada em 31/05/2019.

valor de ganho de capital (R$) alíquota (%)
(a partir de 
01/01/2017)

até 5.000.000,00 15,00
de 5.000.000,01 a 10.000.000,00 17,50

de 10.000.000,01 e 
30.000.000,00

20,00

acima de 30.000.000,00 22,50
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Modelo de Gordon

gk
DP

S −
= 1

0

Relação Capital de Terceiros / Capital Próprio

𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃

Variância

( ) ( ) ( )i
n

i
i xfxXVar ∑

=

−=
1

2µ

f = função de probabilidade

Tabela Regressiva para cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
Previdência Complementar 

período de acumulação 
dos recursos

alíquota do IR na 
fonte

até 2 anos 35,00%

de 2 a 4 anos 30,00%

de 4 a 6 anos 25,00%

de 6 a 8 anos 20,00%

de 8 a 10 anos 15,00%

de 10 anos em diante 10,00%

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física:

base de cálculo anual 
(R$)

alíquota 
(%)

parcela a deduzir do imposto 
(R$)

até 22.847,76 - -
de 22.847,77 a 33.919,80 7,50 1.713,58
de 33.919,81 a 45.012,60 15,00 4.257,57
de 45.012,61 a 55.976,16 22,50 7.633,51

acima de 55.976,16 27,50 10.432,32

parcela a deduzir por dependente: R$ 2.275,08
desconto simplificado: 20,00% dos rendimentos tributáveis na Declaração de 
Ajuste Anual do IR da pessoa física, limitados a R$ 16.754,34

Ganho de Capital em alienação de ações fora da bolsa (mercado privado):

Versão publicada em 31/05/2019.

valor de ganho de capital (R$) alíquota (%)
(a partir de 
01/01/2017)

até 5.000.000,00 15,00
de 5.000.000,01 a 10.000.000,00 17,50

de 10.000.000,01 e 
30.000.000,00

20,00

acima de 30.000.000,00 22,50


