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CONCEITOS BÁSICOS DE SEGUROS

1) ANALISE AS PROPOSIÇÕES A SEGUIR E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

São condições indispensáveis que definem o risco como sendo segurável:

I)     Ser possível.
II)    Ser futuro.
III)   Ser certo.
IV)    Ser mensurável.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(b)   Somente I e III são proposições verdadeiras.
(c)   Somente I, II e III são proposições verdadeiras.
(d)   Somente I, II e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.

2) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nas operações de seguro, risco é a possibilidade de ocorrência de um evento aleatório que 
cause dano de ordem material, pessoal ou mesmo de responsabilidades. Esse risco é 
assumido pela seguradora, que se obriga a indenizar a importância segurada na ocorrência do 
risco coberto, mediante:

(a)   Prazo de até 60 dias.
(b)   Pagamento do prêmio do seguro realizado.
(c)   Reconhecimento de que o segurado é idôneo.
(d)   Verificação de que houve inspeção prévia à emissão da apólice.
(e)   Disponibilidade de recursos para pagamento da indenização.
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ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

3) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Muitas vezes tiramos conclusões iniciais sobre a pessoa com quem falamos apenas com base 
na sua voz. Ao ser projetada, a voz é determinada por fatores, todos controláveis, como:

(a)   Energia, ritmo da fala e intensidade.
(b)   Audição, interesse e concentração
(c)   Rapidez, altura e melodia.
(d)   Conhecimento, interesse e desejo.
(e)   Audição, força e ritmo.

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O elemento fundamental do processo de comunicação que reúne ou transforma num código 
conhecido a intenção da comunicação denomina-se:

(a)   "Feedback".
(b)   Codificação.
(c)   Decodificação.
(d)   Recepção.
(e)   Mensagem.
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CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

5) MARQUE A ALTERNATIVA QUE PREENCHA CORRETAMENTE A(S) LACUNA(S)

Dentre os meios alternativos para a solução de conflitos, entende-se por ___________ o setor 
ou departamento constituído pelo fornecedor para colher, registrar e encaminhar as críticas, 
reclamações, elogios ou sugestões do consumidor sobre os produtos adquiridos ou serviços 
prestados pelo fornecedor, bem como pelo atendimento que lhe foi dado pelo fornecedor. Em 
regra, é a última____________ dentro da empresa fornecedora para a solução 
______________ dos conflitos. 

(a) ouvidoria / instância / administrativa
(b) arbitragem / invocação / técnica
(c) conciliação / solicitação / amigável
(d) negociação / alçada / pacífica
(e) mediação / esfera / dinâmica

6) ANALISE AS PROPOSIÇÕES A SEGUIR E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De acordo com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor de produtos 
ou serviços recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor 
poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I)     Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou 
publicidade.
II)    Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente.
III)   Rescindir o contrato, sem direito à restituição de quantia já paga. 
IV)    Exigir o pagamento de multa em valor igual ao do serviço ou produto ofertado.

Agora assinale a alternativa correta: 

(a)   Somente I é proposição verdadeira.
(b)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(c)   Somente I, II e IV são proposições verdadeiras.
(d)   Somente II, III e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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ÉTICA PROFISSIONAL

7) MARQUE A ALTERNATIVA QUE PREENCHA CORRETAMENTE A(S) LACUNA(S)

Sob o ponto de vista _______________, a ética pode ser considerada como a ciência que 
estuda os valores e princípios morais de uma determinada sociedade.

(a)   científico 
(b)   filosófico
(c)   pessoal 
(d)   social
(e)   religioso

8) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso 
são destacados como os quatro pilares inerentes à:
 
(a)   Sustentabilidade. 
(b)   Diversidade.
(c)   Competitividade. 
(d)   Filosofia. 
(e)   Conduta.
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SEGURO DPVAT

9) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na recepção de documentos do Seguro DPVAT, após a apresentação da documentação 
completa, o prazo para liberação do pagamento do seguro é em, no máximo: 	

(a)  15 dias.
(b)  20 dias.
(c)  30 dias.
(d)  60 dias.
(e)  120 dias.

10) CORRELACIONE AS COLUNAS ABAIXO E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No Seguro DPVAT, o termo menor é utilizado para pessoa de qualquer sexo que não tenha, 
ainda, atingido a maioridade. É, assim, aquela pessoa que não tem ainda 18 anos completos.  
Desta forma, associe os melhores conceitos que definem o menor:  
 
1)  Menor impúbere. 
2)  Menor púbere. 
 
(  )  Absolutamente incapaz. 
(  )  Representado legalmente. 
(  )  Relativamente incapaz. 
(  )  Assistido legalmente.  

 Agora assinale a alternativa correta: 

(a)   2,1,1,2 
(b)   1,1,2,2 
(c)   1,2,2,1
(d)   2,2,1,1 
(e)   2,1,2,1
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