
25º EX CTS - REG E LIQ SIN - RE AUTO

Data: 18/10/2017

Prova: Tipo: A

NOÇÕES DE DIREITO DO SEGURO

1) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O contrato de seguro é constituído de cinco elementos: o risco, o interesse segurável, a 
garantia, o prêmio e a empresarialidade. Em relação à empresarialidade, podemos afirmar que:

(a)   A entidade legalmente autorizada a exercer a atividade seguradora poderá ser 
constituída, exclusivamente, como sociedade anônima ou como cooperativa.      
(b)   A sociedade seguradora dispensa autorização legal por aprovação dos segurados.
(c)   Apenas as cooperativas podem figurar como parte seguradora no contrato de seguro.
(d)   A parte que figura como segurador pode ser pessoa física com recursos financeiros.  
(e)   As sociedades seguradoras têm um sistema próprio de seguros privados.

2) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre as condições da apólice, podemos afirmar que:

(a)   As condições particulares são obrigatórias nos contratos de seguro.
(b)   Poderá a apólice dispor de regra que contrarie normas regulamentares, pois o seguro é 
um contrato firmado entre particulares.
(c)   As condições gerais prevalecem sobre as condições particulares.
(d)   As apólices devem ser acompanhadas de suas condições, as quais são entendidas como 
as cláusulas que regem o contrato de seguros.
(e)   Apenas o modelo de apólice é, previamente, aprovado no órgão regulamentador, de modo 
que as condições podem ser confeccionadas de acordo com as políticas comerciais das 
seguradoras.
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CONCEITOS BÁSICOS DE SEGUROS

3) 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.

4) 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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SEGUROS DE AUTOMÓVEIS

5) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No conjunto de coberturas dos Seguros de Automóveis, existe o Seguro Obrigatório de 
Responsabilidade Civil para veículos emplacados no território nacional, quando em viagem 
aos países do Mercosul. Referimo-nos ao Seguro:

(a)   De Casco.
(b)   De Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos.
(c)   Carta Verde.
(d)   De Acidentes Pessoais de Passageiros.
(e)   DPVAT.

6) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Seguro Popular de Automóvel poderá ser comercializado:

(a)   Somente na modalidade Valor Determinado.
(b)   Nas modalidades Valor Determinado e Valor de Mercado Referenciado.
(c)   Somente na modalidade Valor de Mercado Referenciado.
(d)   Somente na modalidade Básica.
(e)   Somente na modalidade Adicional.

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

São considerados __________, para fins do Seguro de Automóvel, os bens indenizados e 
peças, partes e objetos substituídos no veículo sinistrado que ainda possuam algum ________ 
econômico.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   aproveitáveis / resultado
(b)   salvados / valor
(c)   salvados / fator
(d)   válidos / valor
(e)   salvados / resultado

8) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Mediante a contratação de cobertura adicional, estarão cobertos os riscos de roubo ou furto 
parcial, sem que tenha ocorrido o roubo ou furto do veículo. Referimo-nos ao(s):

(a)   Objetos de fornecimento obrigatório pelos fabricantes de veículos.
(b)   Câmbio Automático.
(c)   Bancos Especiais.
(d)   Acessórios.
(e)   Alto-falantes.
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SEGUROS DE AUTOMÓVEIS

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

Sobre a operação dos serviços da Assistência 24 Horas pelas seguradoras é correto afirmar 
que:

I)     Podem ser oferecidos sob a forma de garantias de seguro.
II)    Podem ser comercializados como garantias similares em contratos de seguro.
III)   Os serviços de assistência podem ser prestados diretamente pelas sociedades 
seguradoras.
IV)    As coberturas similares aos contratos de seguros terão caráter prioritariamente 
indenitário.

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 IV 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

O seguro criado com a finalidade de amparar as vítimas de acidente de trânsito em todo o 
território nacional, sem importar de quem seja a culpa do acidente, é o Seguro:

(a)   Carta Verde.
(b)   RCF.
(c)   Casco.
(d)   DPVAT.
(e)   APP.

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

Sobre as noções básicas de responsabilidade civil, é correto afirmar que:

I)     O direito ao ressarcimento surge quando da atuação, voluntária ou não, do agente 
resultar algum prejuízo a alguém.
II)    A culpa manifesta-se, geralmente, pela ação ou omissão sob as modalidades de 
imprudência, negligência ou imperícia.
III)   Imprudência pode ser definida como falta de diligência, de cuidado, de atenção.
IV)    Negligência condiz com desleixo, falta de zelo.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(b)   Somente II e III 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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SEGUROS DE AUTOMÓVEIS

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

Sobre a franquia, podemos afirmar que:

(   )   É um valor, determinado na apólice, que representa a participação do segurado nos 
prejuízos resultantes de cada sinistro com danos parciais.
(   )   Franquia básica é aquela aplicável exclusivamente aos seguros caracterizados como 
indenização integral.
(   )   Franquia básica é aquela aplicável aos seguros contratados com a cobertura básica nº 1 e 
a cobertura básica nº 2 (Incêndio e Roubo).
(   )   Franquia facultativa é aquela aplicável, exclusivamente, aos seguros contratados com a 
cobertura básica nº 1, podendo substituir a franquia básica.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,V,V
(b)   F,V,V,F
(c)   V,F,V,V
(d)   F,F,V,V
(e)   V,V,F,F
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NOÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DE RISCOS AUTO

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

A subscrição pode ser definida como o processo que tem por finalidade ____________ quais 
riscos são aceitáveis; ________________ qual prêmio deve ser cobrado, além dos termos e 
das condições do contrato de seguro; e ______________ cada uma dessas decisões.

(a)   decidir / determinar / monitorar
(b)   fornecer / aceitar / receber
(c)   indenizar / recuperar / ressarcir
(d)   determinar / fornecer / indenizar
(e)   recuperar / determinar / receber

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

A tarifa paga pelo cliente (segurado), chamada de prêmio comercial, é construída a partir de 
seis elementos básicos. Desses elementos, destacamos o prêmio de risco e o custo 
administrativo. Assim, associe os melhores conceitos e exemplos que definem o prêmio de 
risco e o custo administrativo:

1)   Prêmio de risco.
2)   Custo administrativo.

(   )   É o equivalente, numa indústria, ao custo direto de produção.
(   )   Corresponde ao custo esperado dos sinistros e é a variável mais importante e mais difícil 
de ser estimada, pois depende de fatores sociais, climáticos e econômicos, entre outros, do 
futuro.
(   )   Corresponde ao custo de operação da seguradora para aquele produto.
(   )   Normalmente, é utilizado um percentual equivalente à relação entre as despesas 
administrativas da companhia e o prêmio emitido.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Os riscos _____________ são analisados de forma individual, e a subscrição se baseia, 
fundamentalmente, no conhecimento e na experiência dos subscritores (subjetividade).

(a)   massificados
(b)   absolutos                
(c)   corporativos
(d)   constitucionais
(e)   informais
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NOÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DE RISCOS AUTO

16) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O cálculo estatístico das frequências e das indenizações médias está sempre associado a uma 
variação, também chamado (a) de:

(a)   Prêmio de risco.
(b)   Margem de erro.
(c)   Custo médio.
(d)   Margem tarifária.
(e)   Modelo tarifário.
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REGULAÇÃO DE SINISTROS AUTO

17) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Caracteriza-se pela subtração do bem na ausência do seu proprietário, ou seja, o simples 
desaparecimento:

(a)   Roubo.
(b)   Apropriação indébita. 
(c)   Fraude.
(d)   Furto.
(e)   Sindicância.

18) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

"Etapa em que o regulador faz a análise completa e final do processo com base nos relatórios 
e orçamentos recebidos dos peritos ou das oficinas, da sindicância (se houver) e da 
documentação apresentada pelo segurado/reclamante." Este  momento da definição dos 
prejuízos e de quanto e a quem indenizar denomina-se:

(a)   Liquidação.
(b)   Ressarcimento.
(c)   Prêmio.
(d)   Franquia.
(e)   Faturamento.

19) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

As oficinas que estão estruturadas para reparar veículos de diversas marcas e utilizam-se, 
preferencialmente, de técnicas de reparação de peças (lanternagem ou funilaria) são chamadas 
de:

(a)   Preferenciais.
(b)   Referenciadas.
(c)   Concessionárias.
(d)   Particulares.
(e)   Diferenciadas.

20) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

É usual, nos processos de sinistros com danos parciais de pequena monta, as seguradoras 
dispensarem a apresentação do:

(a)   Aviso de Sinistro.
(b)   Laudo de Vistoria.
(c)   Boletim de Ocorrência.
(d)   Orçamento da Oficina.
(e)   Termo de Quitação.
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REGULAÇÃO DE SINISTROS AUTO

21) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No sinistro de RCF-V Danos Corporais, em caso de dúvidas quanto à responsabilidade do 
segurado e quando o Laudo da Polícia Técnica não apontar o responsável pelo acidente, 
deverá ser solicitado(a):

(a)   Boletim de Registro de Acidentes de Trânsito (BRAT).
(b)   Conclusão de Inquérito Policial.
(c)   Complemento do Aviso de Sinistro.
(d)   Aditamento do Boletim de Ocorrência.
(e)   Boletim de Ocorrência (BO).

22) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A perda parcial ocorre quando os prejuízos verificados no veículo segurado ficam: 

(a)   Abaixo de 75% do Limite Máximo de Indenização.
(b)   Acima de 80% do Limite Máximo de Indenização.     
(c)   Entre 80% e 90% do Limite Máximo de Indenização.
(d)   Até 95% do Limite Máximo de Indenização.
(e)   Acima de 100% do Limite Máximo de Indenização.

23) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Toda e qualquer regulação de sinistro tem seu início com o recebimento do:

(a)   Prêmio de Seguro.
(b)   Ressarcimento.
(c)   Relatório de Vistoria.
(d)   Aviso de Sinistro.
(e)   Orçamento.

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

Compete ao regulador de sinistros:

I)     Utilizar-se de todos os instrumentos disponíveis para a apuração real dos fatos, bem 
como dos prejuízos decorrentes do sinistro.
II)    Assegurar o registro correto dos sinistros, dos orçamentos e das estimativas.
III)   Emitir endosso quando constatadas divergências na apólice de seguro durante a 
regulação.
IV)    Atender aos clientes e aos corretores, esclarecendo suas dúvidas e orientando-os sobre 
o andamento do processo.

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 III e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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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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