
25º EX CTS - CONTROLES INTERNOS

Data: 18/10/2017

Prova: Tipo: A

LEGISLAÇÃO DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

1) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O órgão que fiscaliza as operações das seguradoras de saúde e das operadoras de planos de 
saúde, apesar de não fazer parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, é denominado:

(a)   Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
(b)   Confederação Nacional de Seguros Privados.
(c)   Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
(d)   Federação Nacional da Indústria, Saúde e Comércio.
(e)   Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

2) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação à Administração Pública, que é regida por normas, leis e princípios, é correto 
afirmar que: 

(a)   O interesse do particular está em posição superior à do interesse público.
(b)   A Administração Pública não se sujeita à observância da lei.
(c)   O administrador pode se utilizar dos bens públicos em benefício próprio. 
(d)   Em caso de divergência, o interesse particular deve ter preferência sobre o interesse 
público.
(e)   Existe supremacia do interesse público sobre o privado.

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

Em relação ao seguro como fato econômico e social, é correto afirmar que: 

I)     Pela sua pouca importância, o seguro não merece tratamento adequado contra perdas 
para o mercado ou para a economia. 
II)    Pela sua grande importância, o seguro passou a ser parte integrante do Sistema 
Financeiro Nacional.
III)   Na atividade do seguro, existe a constituição de reservas. 
IV)    A atividade das sociedades de seguro representa uma forma de captação de poupança 
popular.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e III são proposições verdadeiras.
(b)   Somente II e IV são proposições verdadeiras.
(c)   Somente I, II e III 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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LEGISLAÇÃO DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Com relação à portabilidade nos planos de Previdência, podemos afirmar que:

(a)   A portabilidade é obrigatória quando o participante atinge 60 anos de idade.
(b)   A portabilidade é proibida no Brasil. 
(c)   Sobre a portabilidade, há incidência de obrigação tributária.  
(d)   Implica resgate de poupança e sua conversão em liquidez. 
(e)   É uma simples transferência de ativos entre instituições.
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NOÇÕES BÁSICAS DE GESTÃO DE RISCOS

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

Uma das classificações tradicionais do risco é o impacto, que pode ser considerado como:
	
I)     Desprezível: insignificante o suficiente para não afetar a empresa.
II)    Marginal: causa algum efeito e impede a empresa de seguir operando.
III)   Crítico: o efeito é suficientemente grande para ameaçar a existência da empresa.
IV)    Catastrófico: acarreta o fim da empresa.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

O termo _____________ só se tornou comumente utilizado recentemente, na medida em que 
as organizações entenderam que se trata de um dos requisitos estratégicos da 
sustentabilidade e da continuidade dos negócios.
	
(a)   Avaliação dos Riscos
(b)   Gestão de Riscos
(c)   Regras de Solvência
(d)   Risco de Investimentos
(e)   Processo de Riscos

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

Sobre os princípios essenciais que regem toda a avaliação e gestão de riscos, é correto 
afirmar que:

I)     A empresa só deve assumir riscos que estejam devidamente mapeados pela área de 
conformidade interna.	
II)    A empresa não deve assumir riscos que possam supor perdas que conduzam a um 
desequilíbrio financeiro irreversível.
III)   A empresa não deve aceitar riscos, cujo custo (perda prevista mais despesas com as 
medidas para sua minimização) seja superior à rentabilidade esperada da atividade geradora 
de tal risco.
IV)    A empresa não deve assumir riscos cuja frequência combinada com o impacto não 
superem seu patrimônio líquido.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e III são proposições verdadeiras.
(b)   Somente II e III são proposições verdadeiras.
(c)   Somente I, II e III são proposições verdadeiras.
(d)   Somente I, III e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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NOÇÕES BÁSICAS DE GESTÃO DE RISCOS

8) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Os riscos devem atender a uma série de características. Desta forma, identifique uma das 
características que está em desacordo com o conceito de riscos de seguros: 
	
(a)   Incertos.
(b)   Possíveis.
(c)   Dependentes das vontades das partes.
(d)   Onerosos.
(e)   Mensuráveis.

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

Sobre o método de avaliação de riscos de Fine, é correto afirmar que:

I)    Existem quatro fórmulas para estimar o grau de criticidade e para justificar o 
investimento.
II)    Por meio deste método, o departamento de segurança pode projetar o "time" de 
implantação, o esforço e a previsão de verba, de acordo com o nível de criticidade de cada 
risco.
III)   Seu objetivo é estabelecer prioridade, integrando o grau de risco com a limitação 
econômica.
IV)    É baseado, como o método de Mosler, em grades de probabilidade.

Agora assinale a alternativa correta:

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

10) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em seguros, a situação de risco que envolve a chance de perda ou não, sem a possibilidade de 
ganho, é denominada:
	
(a)   Riscos especulativos.
(b)   Riscos aceitos. 
(c)   Riscos puros.
(d)   Riscos excluídos.
(e)   Riscos Catastróficos.
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NOÇÕES BÁSICAS DE GESTÃO DE RISCOS

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

Podemos afirmar, com relação à técnica de Análise Preliminar de Riscos (APR), que:
	
I)     Consiste no estudo, durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um 
novo sistema, com o fim de se determinar os riscos que poderão estar presentes na sua fase 
operacional.
II)    É uma técnica superficial de análise de riscos e, geralmente, independente de outras 
técnicas de análise mais detalhadas.
III)   Seu objetivo é determinar os riscos e as medidas preventivas antes da fase operacional.
IV)    É uma análise inicial qualitativa, desenvolvida na fase de projeto e desenvolvimento de 
qualquer processo, produto ou sistema.

Agora assinale a altgernativa correta:

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

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

Com relação aos impactos ou consequências da ocorrência de um evento, podemos afirmar 
que:
	
I)     Pode trazer consequências positivas ou negativas para uma determinada pessoa, para 
uma determinada empresa ou para a sociedade.
II)    Os impactos geralmente trazem algum tipo de modificação no "status quo", podendo 
acarretar apenas perdas invariavelmente.
III)   O tempo interfere nas probabilidades, da mesma forma que interfere em relação aos 
impactos.
IV)    Todos os eventos trazem efeitos limitados no tempo de perdas e ganhos.

Agora assinale a alternativa correta:

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

13) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A mensuração qualitativa de riscos pode ser gerada e apresentada através de um esquema em 
que o nível de risco é definido pela composição das variáveis frequência (probabilidade) e 
impacto financeiro (severidade), associadas aos eventos de perda (fatores de risco) inerentes 
ao processo avaliado. Assim sendo, estamos diante do seguinte procedimento:

(a)   Matriz de Riscos.
(b)   Análise de Mercado.
(c)   Controle Operacional.
(d)   "Business Plan".
(e)   Método de Erros.

14) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A entidade do cenário internacional que não possui fins lucrativos, sendo dedicada à melhoria 
dos relatórios financeiros através da ética, efetividade dos controles internos e governança 
corporativa denomina-se:

(a)   COSO ("The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission").
(b)   FMI (Fundo Monetário Internacional).
(c)   Banco Central do Brasil.
(d)   Basileia.
(e)   CSA ("Control Self Assessment").

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

Bases de Perdas Internas são ferramentas de grande importância para: 

I)     Medir a exposição a risco de forma apurada.
II)    Avaliar a eficácia e eficiência de controles existentes, e justificar o investimento em 
novos controles.
III)   Identificar padrões e lições a serem aprendidos.
IV)    Usar os dados sobre perdas para alimentar modelos matemáticos para cálculo de capital.

Agora assinale a alternativa correta:

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

16) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Com relação ao mercado segurador, é correto afirmar que:

(a)   Não possui relevância em termos de participação na economia.
(b)   É uma fonte de acumulação de recursos, de preservação da riqueza e geração de 
investimentos.
(c)   Não tem por objetivo preservar riqueza.
(d)   Gera recursos apenas para as instituições seguradoras.
(e)   O Governo não atua como regulador.
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CONTROLES INTERNOS

17) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Um sistema de governança corporativa eficiente também pode contribuir para o 
aperfeiçoamento de processos internos da empresa. A esse respeito, são exemplos de 
procedimentos recomendáveis:

(   )   Separação mais clara de papéis entre acionistas, conselheiros e executivos, 
especialmente em empresas de controle familiar.
(   )   Maior institucionalização (menor dependência de pessoas) e maior transparência para as 
partes interessadas na empresa.
(   )   Redução de riscos regulatórios.
(   )   Assumir maior risco e, consequentemente, maior retorno na aplicação de recursos.

Agora assinale a alternativa correta:

(a) V,F,V,V
(b) V,V,F,F
(c) V,V,V,F
(d) F,F,V,V
(e) F,F,V,F

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

Editado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC -, como compilação e 
emissão de recomendações sobre práticas de governança corporativa, o objetivo do Código 
das Melhores Práticas é indicar caminhos para todos os tipos de sociedades, visando:

I)     Mapear os objetivos estratégicos.
II)    Melhorar seu desempenho.
III)   Aumentar o valor da sociedade.
IV)    Facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos.

Agora assinale a alternativa correta:

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

19) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O objetivo principal de um sistema de Controles Internos é: 

(a)   Eliminar completamente os riscos do negócio.
(b)   Garantir que os riscos não serão materializados.
(c)   Avaliar o custo dos controles já implementados.
(d)   Implementar controles nas áreas consideradas chave de uma organização.
(e)   Assegurar que a exposição a risco da organização seja aceitável e maximizar o retorno do 
risco aceito.
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CONTROLES INTERNOS

20) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando se trata de auditoria externa, é correto afirmar que:

(   )   A auditoria é realizada através da contratação de um profissional independente.
(   )   O auditor deve ser independente em relação às pessoas cujo trabalho ele examina, 
porém subordinado às necessidades e desejos da alta administração.
(   )   O trabalho é subdividido em relação às principais contas do balanço e da demonstração 
de resultado.
(   )   O exame das informações comprobatórias das demonstrações é periódico, geralmente 
anual.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,V,F,F
(c)   V,F,F,V
(d)   F,F,V,V
(e)   F,F,V,F

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

Podemos definir o risco _________________ como a probabilidade de as empresas não terem 
capacidade para realizar os investimentos e outros ativos, a fim de liquidar as obrigações 
financeiras quando estas se tornem exigíveis. Já o risco _________________________ é toda 
exposição ao risco a que esteja associada uma perda potencial suficientemente grande para 
comprometer a solvência ou a situação financeira das empresas.

(a)   de liquidez / de concentração
(b)   de mercado / de crédito
(c)   de crédito / de concentração
(d)   de liquidez / de mercado
(e)   operacional / de liquidez

22) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

As fontes de risco podem ser entendidas como as causas, inerentes à organização, 
responsáveis pela existência da incerteza que origina os eventos. São exemplos de fontes de 
riscos:

(   )   Disputas trabalhistas.
(   )   Governança Corporativa.
(   )   Gestão de projetos.
(   )   Auditoria interna e externa.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,F,V,F
(c)   V,V,F,V
(d)   F,F,V,V
(e)   F,V,F,V
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CONTROLES INTERNOS

23) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre as atividades de controle, é correto afirmar que:

(   )   São as políticas, procedimentos e mecanismos que ajudam a assegurar que diretrizes 
gerenciais sejam seguidas.
(   )   Elas não acontecem por toda a organização, em todos os níveis e funções.
(   )   Quando executadas em tempo e maneira adequados, elas ajudam a assegurar que ações 
necessárias sejam tomadas para endereçar riscos ao alcance de objetivos.
(   )   Não incluem atividades como aprovações, autorizações, verificações e reconciliações.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,F,V,F
(c)   F,V,V,F
(d)   F,F,V,V
(e)   F,F,F,V

24) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre a informação e comunicação dentro de uma empresa, é correto afirmar que o(a)(s):

(   )   Informações pertinentes devem ser capturadas e comunicadas de forma a atender às 
necessidades de tempo e qualidade para que os interessados possam desempenhar suas 
responsabilidades.
(   )   Sistemas de informações fornecem informações operacionais, financeiras e legais, que 
permitem aos gestores conduzir o negócio de forma eficaz.
(   )   Comunicação é o fluxo de informações dentro de uma organização e acontece em todas 
as direções.
(   )   Processo de comunicação só pode ser formal.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,F,V,F
(c)   V,V,V,F
(d)   F,F,V,V
(e)   F,V,F,V
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CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

25) 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

26) 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

27) 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

28) 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

29) 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.

30) 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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