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Cadastro de pessoas jurídicas:  
a) tipos e constituição das pessoas;  
b) composição societária/acionária;  
c) forma de tributação;  
d) mandatos e procurações.  
Fundamentos do crédito:  
a) conceito de crédito;  
b) elementos do crédito;  
c) requisitos do crédito.  
Riscos da atividade bancária:  
a) de crédito;  
b) de mercado;  
c) operacional;  
d) sistêmico;  
e) de liquidez.  
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Tipos de operações de crédito bancário (empréstimos, descontos, financiamentos e adiantamentos). Operações de 
Crédito Geral:  
a) crédito pessoal e crédito direto ao consumidor;  
b) desconto de duplicatas, notas promissórias e cheques pré-datados;  
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