
25º EX CTS -REG E LIQ SINISTROS - RE MASSI E MULTI

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.

3) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre a proposta, no contexto do Direito do Seguro, podemos afirmar que:

(a)   É anterior a emissão da apólice e contém informações genéricas sobre o risco.
(b)   Poderá ser recusada, a qualquer tempo, pela seguradora.
(c)   As informações constantes na proposta deixam de fazer parte do contrato de seguro, 
quando a apólice é emitida.
(d)   É o instrumento contratual que invalida o questionário de avaliação de risco.
(e)   A seguradora poderá emitir uma apólice, cuja proposta tenha sido assinada pelo corretor 
de seguros.
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CONCEITOS BÁSICOS DE SEGUROS

4) 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.

5) 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.

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

São riscos não cobertos pelo contrato de seguro, podendo ser excluídos:

I)     Por força de lei.
II)    Por força do contrato.
III)   Riscos fundamentais ou catastróficos.
IV)    Riscos que constituem carteiras específicas.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(b)   Somente I, 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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RE - MASSIFICADOS E MULTIRRISCOS

7) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No Seguro Compreensivo Condomínio são oferecidos ao segurado alguns serviços de 
assistência. Um destes serviços é o de:

(a)   Transporte escolar. 
(b)   Desentupimento em áreas comuns.
(c)   Guarda de crianças.
(d)   Remoção em caso de falecimento do síndico.
(e)   Guarda de animais domésticos.

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

Para a concessão das coberturas nos Seguros Multirriscos, na cobertura básica, opta-se pela 
contratação a Primeiro Risco Relativo ou a Primeiro Risco Absoluto e, nas adicionais, sempre 
a __________________.

(a)   Risco Total
(b)   Primeiro Risco Absoluto
(c)   Primeiro Risco Relativo
(d)   Segundo Risco Relativo
(e)   Risco Global

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

São coberturas adicionais que podem ser contratadas no Seguro Compreensivo Residencial:

I)     Despesas Fixas.
II)    Danos Elétricos.
III)   Quebra de Vidros.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

São coberturas adicionais que podem ser contratadas no Seguro Compreensivo Empresarial:

I)     Roubo e Furto Qualificado de Bens.
II)    Despesas Fixas.
III)   Responsabilidade Civil Familiar.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I é proposição verdadeira.
(b)   Somente II é proposição verdadeira.
(c)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(d)   Somente II e III são proposições verdadeiras.
(e)   I, II e III são proposições verdadeiras.
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RE - MASSIFICADOS E MULTIRRISCOS

11) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Os Seguros Compreensivo Residencial, Compreensivo Condomínio e Compreensivo 
Empresarial dispõem de uma grande gama de coberturas, porém sempre será necessária a 
contratação das seguintes coberturas:

(a)   Cobertura básica incêndio e, no mínimo, mais uma cobertura adicional.
(b)   Cobertura básica roubo e, no mínimo, mais uma cobertura adicional.
(c)   Cobertura básica vendaval/fumaça e, no mínimo, mais uma cobertura adicional.
(d)   Três coberturas livremente escolhidas pelo segurado.
(e)   Cobertura básica incêndio, exclusivamente.

12) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nos Seguros Multirriscos, caso o segurado queira cancelar a apólice após decorridos três 
meses do início da vigência, o prêmio a ser retido pela seguradora será calculado com base 
na:

(a)   Taxa Diária, com um mínimo de 80% do prêmio anual.
(b)   Taxa Mensal, com um mínimo de 50% do prêmio anual.
(c)   Tabela "pro rata temporis".
(d)   Tabela de Prazo Curto.
(e)   Taxa Anual, pois o prêmio mínimo é anual.

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

Nos Seguros Compreensivos (Multirriscos), chamamos, em seu conjunto, de  
_________________ as cláusulas contratuais que definem riscos cobertos e excluídos, 
sinistros, e estabelecem as obrigações e os direitos do segurado e do segurador num mesmo 
plano de seguro.

(a)   Condições Gerais
(b)   Condições Fixas
(c)   Condições Particulares
(d)   Condições Especiais
(e)   Condições Variáveis

14) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Existem algumas exclusões para enquadramento do edifício no Seguro Compreensivo 
Condomínio, para as quais o mais indicado seria o Seguro Empresarial. Dentre estes tipos de 
edifícios, podemos citar:

(a)   Condomínios exclusivamente residenciais.
(b)   Condomínios de escritórios.
(c)   "Flats" e apart-hotel.
(d)   "Shopping centers". 
(e)   Edifícios-garagem.
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RE - MASSIFICADOS E MULTIRRISCOS

15) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A cobertura adicional do Seguro Compreensivo que cobre perdas e danos materiais causados 
a fios, enrolamentos, lâmpadas, chaves, circuitos e aparelhos elétricos, devido a variações 
anormais de tensão, é a cobertura de:

(a)   Quebra de Máquinas.
(b)   Danos Elétricos.
(c)   Vendaval/Fumaça.
(d)   Roubo ou Furto de Bens.
(e)   Extravasamento ou Derrame de Materiais em Estado de Fusão.

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

O novo quadro de Seguros Patrimoniais é formado pelos Seguros Multirriscos, Nomeados e 
Operacionais. Estes seguros têm como cobertura principal o risco _________________.

(a)   roubo ou furto de bens
(b)   danos elétricos
(c)   incêndio
(d)   responsabilidade civil operacional
(e)   responsabilidade civil ambiental
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NOÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DE RISCOS RE

17) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O processo dinâmico que acompanha a evolução do risco coberto após a efetivação da 
cobertura, fornecendo informações e "feedback" para os subscritores da seguradora 
denomina-se:

(a)   Estratégia de riscos.
(b)   Análise de riscos.
(c)   Subscrição de riscos.
(d)   Exclusão de riscos.
(e)   Gerenciamento de riscos.

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

Dentre os cinco Passos do Processo de Subscrição de Riscos, _____________representa 
comunicar a decisão ao produtor ou proponente, emissão da documentação adequada, 
registrar e armazenar as informações sobre as apólices e os proponentes.

(a)   obter informações
(b)   identificar, desenvolver e avaliar as alternativas
(c)   selecionar uma alternativa
(d)   implementar a decisão
(e)   monitorar as exposições

19) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A qualidade das decisões de um subscritor individual deve ser determinada:

(a)   Comparando-a com as diretrizes estabelecidas pela gerência de subscrição da seguradora 
- seus subscritores de "staff".
(b)   Com base nos índices de desempenho financeiros da seguradora. 
(c)   Pela quantidade de renovações de seguro.
(d)   Pelo tempo médio de apresentação de uma cotação.   
(e)   Com base somente no índice de sinistralidade da seguradora.

20) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O trabalho da subscrição só termina após o(a):
 
(a)   Emissão da apólice e entrega ao segurado.
(b)   Obtenção das informações sobre o risco.   
(c)   Aceitação do risco e emissão da apólice.
(d)   Cálculo do prêmio, envio da cotação e negociação das condições do seguro.
(e)   Correto monitoramento da apólice, visando garantir que os resultados satisfatórios serão 
atingidos.
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REGULAÇÃO DE SINISTROS RE

21) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Após concluído o processo de regulação do sinistro e havendo indenização a ser paga ao 
segurado, o processo para o pagamento da indenização contratual devida denomina-se: 

(a)   Comprovação de constatação.
(b)   Regulação de pagamento de sinistros.
(c)   Liquidação de risco.
(d)   Liquidação de sinistros.
(e)   Pagamento de risco devido.

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

No caso de bens de uso, o regulador ou o perito, no cálculo da depreciação, levarão em conta:

I)     O tempo de utilização do bem.
II)    Seu estado de conservação, bem como reformas, modificações ou melhoramentos neles 
introduzidos antes do sinistro.
III)   Outros fatores ponderáveis, como, por exemplo, o de obsolescência.

Agora assinale a alternativa correta:

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

23) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Num Seguro Residencial contratado a primeiro risco absoluto, calcule a indenização devida, 
em caso de sinistro coberto, considerando:

Importância Segurada: R$ 3.000.000,00
Valor em Risco: R$ 4.000.000,00
Prejuízo Apurado: R$ 1.200.000,00

(a)   R$ 100.000,00
(b)   R$ 250.000,00
(c)   R$ 500.000,00
(d)   R$ 900.000,00
(e)   R$ 1.200.000,00

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

Na indústria, há três espécies de mercadorias, cujo Valor em Risco deverá ser determinado, a 
saber: ______________, ____________ e produtos acabados.

(a)   matéria-prima / produtos semiacabados
(b)   produtos químicos / produtos parcialmente inacabados
(c)   salvados / produtos prontos
(d)   matéria-prima / produtos perecíveis
(e)   produtos semiacabados / salvados
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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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