
25º EX CTS - VENDA DIRETA - SEGUROS

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.

5) 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

6) 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.

7) 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

8) 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.
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SEGUROS DE AUTOMÓVEIS

9) 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.

10) 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.

11) 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
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ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE SEGUROS

12) 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.

13) 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.

14) 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

15) 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

16) 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

17) 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

18) 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

19) 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.

20) 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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