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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

1) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A Previdência Social é organizada sob a forma de dois regimes, sendo eles:

(a)   Regime Geral de Previdência Social e Regimes Próprios de Previdência Social.
(b)   Público e Privado.
(c)   Técnico e Atuarial.
(d)   Capitalização e Repartição Simples.
(e)   Universalidade e Seletividade.

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

O(A) ______________ é o empréstimo concedido a titular de plano de benefícios de 
Previdência Complementar Aberta ou de Seguros de Pessoas.

(a)   assistência temporária
(b)   empréstimo previdenciário
(c)   assistência financeira
(d)   empréstimo financeiro
(e)   benefício da assistência

3) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O carregamento máximo que pode ser cobrado em um plano de Previdência Complementar 
Aberta é de:

(a)   10% da contribuição efetuada para a cobertura estruturada na modalidade de contribuição 
variável.
(b)   10% da contribuição efetuada para a cobertura estruturada na modalidade de benefício 
definido.
(c)   30% da contribuição efetuada para a cobertura estruturada na modalidade de contribuição 
variável.
(d)   30%, independentemente da modalidade, benefício definido ou contribuição variável.
(e)   49% da contribuição efetuada para a cobertura estruturada na modalidade de benefício 
definido.

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O período máximo de carência que pode ser estipulado para os planos com cobertura de 
morte e invalidez é de:

(a)   60 dias.
(b)   90 dias.
(c)   6 meses.
(d)   12 meses.
(e)   24 meses (dois anos).
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

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

Nos Planos de Previdência Complementar Aberta, o participante poderá solicitar, 
independentemente do número de contribuições pagas, ______________, parcial ou total, de 
recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder, após o cumprimento de 
período de ____________, que deverá estar compreendido entre 60 dias e 24 meses, a contar 
da data de protocolo da proposta de inscrição na EAPC.

(a)   resgate / franquia
(b)   resgate / carência
(c)   resgate / financiamento
(d)   saldamento / franquia
(e)   saldamento / carência
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SEGUROS DE PESSOAS

6) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre as partes envolvidas na contratação de um plano de Seguros de Pessoas é correto 
afirmar que:

(a)   Beneficiário somente pode ser uma pessoa física.
(b)   Corretor somente pode ser uma pessoa jurídica.
(c)   Estipulante pode ser uma pessoa física ou jurídica.
(d)   Somente nos planos individuais existe a figura do estipulante.
(e)   Seguradora pode ser uma pessoa física.

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

Nos planos de Seguros de Pessoas com cobertura por sobrevivência, é obrigatória a previsão 
de dois valores garantidos: _____________ e _____________.

(a)   saldamento / resgate
(b)   seguro prolongado / portabilidade
(c)   saldamento / portabilidade
(d)   resgate / portabilidade          
(e)   benefício prolongado / saldamento
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ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

8) 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.

9) 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

10) 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

11) 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

12) 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

13) 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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PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

14) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Os mecanismos mais utilizados no processo de lavagem de dinheiro envolvem as seguintes 
etapas:

(a)   Transformação, alocação e vaporização.
(b)   Colocação, alienação e lavagem.
(c)   Colocação, ocultação e integração.
(d)   Lavagem, colocação e transformação.
(e)   Integração, alienação e alocação.

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

De acordo com a Circular SUSEP 445/2012, as sociedades, resseguradores e___________ 
devem desenvolver e implementar, na forma da lei e da regulamentação vigentes, 
procedimentos de controles __________, efetivos e consistentes com a natureza, 
complexidade e riscos das operações realizadas, que contemplem a _____________, 
avaliação, controle e monitoramento dos riscos de serem envolvidos em situações 
relacionadas à lavagem de dinheiro, bem como para prevenir e coibir o financiamento ao 
terrorismo, com relação aos produtos comercializados, negociações privadas, operações de 
compra e venda de ativos e demais práticas operacionais.

(a)   agentes / específicos /simulação
(b)   financeiras /externos / ocultação
(c)   bancos /aleatórios /prevenção
(d)   intermediários / subjetivos / evasão
(e)   corretores / internos / identificação
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