
25º EX CTS - VENDA DIRETA - CAPITALIZAÇÃO

Data: 18/10/2017

Prova: Tipo: A

FUNDAMENTOS DE CAPITALIZAÇÃO

1) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A pessoa, física ou jurídica, proprietária do título e à qual cabem os direitos originados pelo 
título de capitalização, é denominada:

(a)   Proponente.
(b)   Subscritor.
(c)   Titular.
(d)   Corretor.
(e)   Operador.

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

Associe as características de acordo com a respectiva modalidade de título de capitalização:

1)   Compra Programada.
2)   Incentivo.

(   )   Vincula o título a um evento promocional, havendo sempre a cessão gratuita do direito 
de participação nos sorteios.
(   )   Permite a opção de conversão do valor de resgate em um bem ou um serviço.
(   )   Não há limites expressos na legislação para o saldo da PMC ao final de vigência.
(   )   A ficha de cadastro é obrigatória.

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

3) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A legislação determina que, embora não sejam passíveis de aprovação pela SUSEP, a 
propaganda e o material de promoção referentes aos títulos de capitalização somente poderão 
ser elaborados com autorização expressa e sob supervisão do(a):

(a)   FENACAP.
(b)   Corretor de seguros.
(c)   PROCON.   
(d)   Sociedade de capitalização.
(e)   BACEN.
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FUNDAMENTOS DE CAPITALIZAÇÃO

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre o prêmio de sorteio, nos casos de sorteios que prevejam a liquidação antecipada do 
título contemplado, incide a alíquota de imposto de renda de:

(a)   12%
(b)   15%
(c)   18%
(d)   20%
(e)   25%

5) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na estruturação de um título de capitalização, a importância do tamanho da série está 
relacionada a(o):

(a)   Sorteio.  
(b)   Resgate.
(c)   Quota de carregamento.
(d)   Provisão matemática para capitalização.
(e)   Outras provisões técnicas.

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

No que diz respeito ao prazo de carência e vigência de um título de capitalização, é correto 
afirmar que:

(   )   O prazo de vigência é o período durante o qual o título de capitalização está sujeito às 
regras descritas nas Condições Gerais do título, sendo administrado pela sociedade de 
capitalização.
(   )   O prazo de carência é o período de tempo, contado a partir do início de vigência do título, 
em que o titular terá de aguardar para poder receber o valor relativo ao resgate do título.
(   )   O prazo de carência não afeta o direito de participação nos sorteios.

Agora assinale a alternativa correta:

(a) V,V,F
(b) F,F,V
(c) F,V,V
(d) V,F,V
(e) V,V,V
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ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE SEGUROS

7) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Para que o profissional de vendas de seguros pratique o método consultivo, ele deve atuar 
com mais ênfase no(a):

(a)   Produto e suas características.
(b)   Preço do produto com relação ao do concorrente.
(c)   Resultado financeiro da corretora.
(d)   Levantamento de necessidades do cliente.
(e)   Aplicação das técnicas de vendas.

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

Com relação ao perfil ideal do negociador, podemos afirmar que:

I)     Pouco adianta ter a maioria ou todos os traços do perfil se o profissional não estiver 
consciente disso e não se dedicar a um programa de treinamento contínuo.
II)    Uma pessoa com poucas características do negociador ideal, que esteja consciente delas 
e se dedique ao treinamento contínuo, obterá resultados melhores do que uma que as tem, 
mas não as utiliza de forma adequada e no momento certo.
III)   Não é necessária a dedicação a um treinamento contínuo para quem já possui todas as 
características de um negociador ideal.
IV)    Uma pessoa com poucas características do negociador ideal jamais obterá melhores 
resultados do que a pessoa que possui a maioria ou todas essas características.

Agora assinale a alternativa correta:

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

9) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Podemos afirmar que o "marketing":

(a)   É uma forma milagrosa de aumentar as vendas e os lucros.
(b)   É uma ciência que pode ser estudada e mensurada.
(c)   Tem a conquista do cliente como sua única função.
(d)   Tem como função apenas a manutenção do cliente.
(e)   Utiliza apenas de subjetivismo para atingir seu objetivo.
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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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