
25º EX CTS - REG E LIQ SIN VIDA E PREV COMPL

Data: 18/10/2017

Prova: Tipo: A

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

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

Nos planos de entidades abertas de Previdência Complementar, o conjunto de cláusulas que o 
participante é obrigado a cumprir para ter acesso aos recursos das provisões decorrentes das 
contribuições pagas pelo estipulante-instituidor é denominado:

(a)   Franquia.
(b)   "Vesting".
(c)   Carência.
(d)   Contribuição.
(e)   Carregamento.
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SEGUROS DE PESSOAS

7) 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.

8) 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

9) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O documento com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do 
risco em que o proponente, pessoa física, expressa a intenção de aderir à contratação coletiva, 
manifestando pleno conhecimento das condições contratuais, é o(a):

(a)   Proposta de contratação.
(b)   Proposta de adesão.
(c)   Certificado individual.
(d)   Apólice.
(e)   Proposta de inscrição.

10) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre a cobertura estruturada na modalidade de benefício definido, é correto afirmar que:

(a)   Somente o valor do capital segurado é estabelecido previamente na proposta.
(b)   Somente o valor do prêmio é estabelecido previamente na proposta.
(c)   As coberturas de risco não podem ser estruturadas em benefício definido.
(d)   A cobertura por sobrevivência é sempre estruturada em benefício definido.
(e)   Os valores do capital segurado e do prêmio são estabelecidos previamente na proposta.

11) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No que se refere ao custeio, os planos de Seguros de Pessoas podem ser classificados em:

(a)   Custeados e não custeados.
(b)   Não pagos e pagos.
(c)   Pagamento único e pagamento mensal.
(d)   Contributários e custeados.
(e)   Não contributários e contributários.
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SEGUROS DE PESSOAS

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

Sobre a portabilidade dos planos com cobertura por sobrevivência, pode-se afirmar que:

I)     Quando se tratar de portabilidades entre planos de seguradoras diferentes, não poderá 
ser solicitada com intervalo inferior a 60 dias.
II)    Só é permitida a portabilidade total.
III)   A solicitação de portabilidade independe do número de prêmios pagos.
IV)    Só é permitida a portabilidade parcial.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I é proposição verdadeira.
(b)   Somente II é proposição verdadeira.
(c)   Somente I 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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NOÇÕES DE SUBSCRIÇÃO DE RISCOS VIDA E PREV

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

Sobre o subscritor, podemos afirmar que:

I)     O subscritor e o atuário tratam dos mesmos aspectos do preço do seguro.
II)    Os subscritores devem ter em mente que suas decisões quanto à aceitação de um 
segurado ou risco podem, muitas vezes e indiretamente, afetar todos os segurados.
III)   É o profissional que toma decisões seletivas referentes ao processo de subscrição ou 
análise de risco.

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

14) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A modalidade de agravamento de risco que inclui um prêmio extra por um período 
determinado de anos, de acordo com a regra de subscrição da seguradora ou até que 
determinada condição se altere, é denominada:

(a)   Agravamento Perene.
(b)   Agravamento Temporário.
(c)   Agravamento Vitalício.
(d)   Agravamento de Prazo Curto.
(e)   Agravamento Incondicional.

15) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Para aceitar o risco e se responsabilizar pelo pagamento da importância segurada a ser 
contratada, a seguradora faz, previamente, uma seleção e uma classificação de risco das 
informações obtidas sobre o proponente, tomando por base as: 

(a)   Informações médicas, apenas.
(b)   Informações médicas e sociais, apenas.
(c)   Informações médicas, sociais e econômico-financeiras.
(d)   Informações sociais e econômico-financeiras, apenas.
(e)   Informações sociais, internacionais e econômico-financeiras.

16) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A não aceitação de um proponente ou participante nos planos ou seguros com cobertura de 
morte ou invalidez deverá ser comunicada da seguinte forma:

(a)    Por escrito, ao proponente, fundamentada na legislação e regulamentação vigentes, com 
devolução do prêmio pago, devidamente corrigido.
(b)   Por escrito, ao proponente, fundamentada na legislação e regulamentação vigentes, sem 
devolução do prêmio pago.
(c)   Por escrito, unicamente ao corretor de seguros, com fundamentação da recusa e sem 
devolução do prêmio pago.
(d)   Por escrito, ao proponente, sem necessidade de fundamentação, uma vez que essa é uma 
decisão da seguradora.
(e)   A legislação não exige obrigatoriedade de resposta por parte da seguradora.
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REGULAÇÃO DO PROCESSO DE SINISTRO VIDA E PREVIDÊNCIA

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

No caso de ocorrência de sinistro, o  segurado ou beneficiário deverá avisar ____________ a 
seguradora, preencher o formulário de aviso de sinistro e apresentar a documentação 
necessária definida nas condições gerais do seguro.
 
(a)   em 10 dias
(b)   em 30 dias
(c)   em 60 dias
(d)   imediatamente
(e)   quando achar necessário

18) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O processo de apuração dos prejuízos sofridos pelo segurado e todos os demais elementos 
que influem no cálculo da indenização e no direito garantido a essa indenização denomina-se:

(a)   Regulação de danos.
(b)   Liquidação de prêmios.
(c)   Regulação de sinistros.
(d)   Indenização paga.
(e)   Sinistro.

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

Sobre o Seguro Prestamista, pode-se afirmar que:

I)     O objetivo é garantir a quitação ou amortização de dívida contraída ou atender a 
compromisso assumido.
II)    O primeiro beneficiário é o cônjuje.
III)   Sempre oferece a cobertura de sobrevivência.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Nos planos de Pecúlio por Morte, para habilitação do recebimento do benefício, em caso de 
dúvida ______________, poderão ser exigidos outros documentos, além dos inicialmente 
solicitados. Neste caso, será ______________ a contagem de prazo de 30 dias para aprovação 
e pagamento do pecúlio no caso de solicitação de nova documentação.

(a)   justificada / reiniciada
(b)   importante / aumentada em 15 dias
(c)   importante / cancelada
(d)   importante / aumentada em 40 dias
(e)   justificada / suspensa
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REGULAÇÃO DO PROCESSO DE SINISTRO VIDA E PREVIDÊNCIA

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

Em planos das entidades abertas de Previdência Complementar, o(a) ____________ consiste 
na restituição do montante acumulado na provisão constituída, devendo ser observado o 
regime financeiro (repartição/capitalização) adotado na estruturação do plano.

(a)   resgate
(b)   portabilidade
(c)   benefício saldado
(d)   prêmio
(e)   transferência

22) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No benefício de renda por sobrevivência, uma das informações que a EAPC ou seguradora 
deverá comunicar, por escrito, ao participante, no mínimo 90 dias antes da data prevista para 
concessão do benefício é o(a):

(a)   Possibilidade de contratar um Seguro de Vida.         
(b)   Saldo acumulado na Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, na data do informe.
(c)   Possibilidade de contratar um Seguro de Invalidez e um de Morte.
(d)   Taxa SELIC.
(e)   Relação dos beneficiários.

23) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A denominação da cobertura em que há pagamento de diárias em caso de impossibilidade 
contínua e ininterrupta de o segurado exercer sua profissão ou ocupação, durante o período 
em que se encontrar sob tratamento médico, é:

(a)   Doenças graves.  
(b)   Invalidez laborativa permanente total por desemprego.
(c)   Diária por internação por perda de capacidade temporária.
(d)   Diária por incapacidade.
(e)   Seguro-desemprego.

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

Nos planos de Previdência com coberturas de risco, estruturadas no regime financeiro 
___________________, haverá a constituição da provisão matemática de benefícios a 
conceder com base nos prêmios pagos mensalmene.

(a)   de liquidação de benefícios
(b)   de repartição simples
(c)   de capitalização
(d)   sem resgate
(e)   de repartição composto
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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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