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ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SEGUROS GERAIS

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

Consistem em competências, entre outras, do Conselho Nacional de Seguros Privados - 
CNSP:

(   )   Fixar diretrizes e normas da política de seguros privados.
(   )   Processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, 
fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos Estatutos 
das Sociedades Seguradoras.
(   )   Estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras 
relações patrimoniais a serem observadas pelas Sociedades Seguradoras.
(   )   Disciplinar as operações de cosseguro.

Agora assinale a alternativa correta: 

(a)   V,F,V,V 
(b)   V,F,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   F,V,V,F
(e)   F,F,V,V

2) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

É considerado seguro obrigatório, entre outros:

(a)   Seguro Compreensivo Residencial.  
(b)   Previdência Complementar.
(c)   Seguro de Acidentes Pessoais.  
(d)   Danos Pessoais a Passageiros de Aeronaves Comerciais.
(e)   RC - Riscos Contingentes - Veículos Terrestres Motorizados.

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

Consideram-se sociedades de capitalização as que tiverem por objetivo fornecer ao público, 
de acordo com planos aprovados pelo Governo Federal, ______________ perfeitamente 
determinado(a)em cada plano e pago(a) em _________________, em um prazo máximo 
indicado no mesmo plano, a pessoa que possuir um título, segundo cláusulas e regras 
aprovadas e mencionadas no próprio título.

(a)   uma poupança forçada / títulos da dívida pública 
(b)   a constituição de prêmio em dinheiro / imóveis 
(c)   a constituição de um capital mínimo / moeda corrente 
(d)   o depósito no valor de 40 salários mínimos / moeda corrente ou títulos imobiliários
(e)   uma poupança forçada / moeda corrente ou títulos imobiliários
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ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SEGUROS GERAIS

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

Consistem, entre outras, em competências da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP:

(   )   Fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP 
para as Sociedades Seguradoras.
(   )   Processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, 
fusão, encampação, incorporação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma 
dos Estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar sobre tais pedidos e encaminhá-los ao 
CNSP.
(   )   Estipular índices e demais condições técnicas sobre tarifas, investimentos e outras 
relações patrimoniais a serem observadas pelas Sociedades Seguradoras.
(   )   Aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, em conformidade com os 
critérios fixados pelo CNSP.

Agora assinale a alternativa correta: 

(a)   V,F,V,V 
(b)   V,F,F,V
(c)   F,F,V,V
(d)   F,V,V,F
(e)   V,V,F,V

5) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nas operações de resseguro, retrocessão e na intermediação dessas operações, considera-se 
corretora de resseguro a: 

(a)   Pessoa jurídica devidamente autorizada pela SUSEP e com inscrição especial junto ao 
Ministério da Fazenda, autorizada a operacionalizar a contratação de seguros, cosseguros, 
resseguros  e retrocessão dentro e fora do País. 
(b)   Pessoa jurídica autorizada a intermediar a contratação de resseguros e retrocessão, que 
disponha de contrato de seguro de responsabilidade civil profissional, e que tenha como 
responsável técnico o corretor de seguros especializado e devidamente habilitado, na forma 
definida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
(c)    Pessoa física ou jurídica cujo diretor técnico seja corretor de seguros habilitado pela 
SUSEP, que possua inscrição junto ao IRB-Brasil Resseguros S.A.,  e que esteja autorizada a 
angariar a contratação de resseguros entre resseguradoras nacionais e aquelas sediadas no 
exterior. 
(d)   Pessoa jurídica constituída de acordo com a legislação em vigor, sediada no País, 
intermediária legalmente autorizada a angariar e promover contratos de seguros e resseguros, 
admitidos pela legislação vigente, entre as sociedades de seguros e de resseguros e as 
pessoas físicas ou jurídicas, de Direito Público Interno, Externo e de Direito Privado.
(e)   Pessoa jurídica, em que todos os sócios possuam habilitação técnica profissional para o 
ramo de resseguros, com especialização na área de intermediação certificada pelo IRB-Brasil 
Resseguros S.A. - e que, nos termos do Sistema Nacional de Seguros Privados - SNSP -, 
atenda aos requisitos legais estabelecidos pela Resolução nº 168/2007 do CNSP.
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ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SEGUROS GERAIS

6) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação às Entidades Abertas de Previdência Complementar, é correto afirmar que:

(a)   Podem ser constituídas sob qualquer forma societária, desde que tenham capital social 
mínimo de R$ 16 milhões.
(b)   São constituídas unicamente sob a forma de empresas de responsabilidade limitada.
(c)   São constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas.
(d)  Somente podem ser constituídas sob a forma de cooperativa.
(e)   Seus produtos destinam-se a um público específico e determinado, geralmente 
constituído por funcionários de uma empresa ou servidores públicos de determinado órgão da 
Administração Pública.

7) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Acerca da importância da política de controles internos, em relação às atribuições da 
Diretoria, é correto afirmar que:

(a)   Consiste na promoção de elevados padrões éticos e de integridade e de cultura 
organizacional que demonstrem e enfatizem, a todos os funcionários, a importância dos 
controles internos e o papel de cada um deles no processo.
(b)   Consiste na execução das políticas de controles internos que forem estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e pela Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM.
(c)   É facultativa, visto que o estabelecimento de política de controles internos configura 
opção a ser adotada ou não pelas seguradoras. 
(d)   Não há atribuições da Diretoria, mas, tão somente, das áreas que serão afetadas 
diretamente pela política de controles internos. 
(e)   Consiste na execução das políticas de controles internos que forem estabelecidas pelo 
Conselho de Administração de empresa, devidamente referendadas pelo Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

8) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Podemos definir "Compliance" como sendo:

(a)   Uma atividade independente e objetiva, que presta serviços de avaliação "assurance" e 
de consultoria, e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma 
organização.
(b)   O comportamento que é exigido das Sociedades no que tange à correção de suas 
atividades, de seus sistemas de informações e ao cumprimento de leis e regulamentos oficiais 
a elas aplicáveis, assim como de políticas e normas internas e institucionais.
(c)   O tratamento igualitário dentro dos grupos de acionistas, empregados, colaboradores, 
clientes, fornecedores ou credores, em que atitudes ou políticas discriminatórias, sob 
qualquer pretexto, não são admitidas. 
(d)   A disseminação da cultura de avaliação de riscos e de controles internos por todos os 
níveis, de modo a prevenir e detectar a prática de atos contrários à regulamentação aplicável, 
com tomada de decisões, conforme a complexidade das atividades, seguindo padrões 
internacionalmente estabelecidos.
(e)   A prática empresarial das sociedades que, ao atuarem em ambientes em conformidade 
com os padrões e as melhores práticas estabelecidas pelos mercados internacionais, 
apresentam maior resistência às crises internas, objetivando a melhoria da sensibilidade na 
gestão a respeito de incertezas e de qualquer indício de oportunidade ou ameaça de fraude.
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ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SEGUROS GERAIS

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

Criada pela Lei nº 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é uma 
autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. Sua missão é promover a 
defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras 
setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Entre as principais atribuições da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, podemos destacar:

(   )   Estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade 
das operadoras.
(   )   Fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de 
prestadores de serviço às operadoras.
(   )   Elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirá referência básica 
para os fins do disposto na Lei nº 9.656/1998 e suas excepcionalidades.
(   )   Estabelecer, junto à SUSEP, a supervisão e execução de políticas de diretrizes gerais do 
setor de saúde suplementar.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,F,F
(b)   V,F,F,V
(c)   F,V,V,V
(d)   V,V,V,F
(e)   F,F,V,V

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

Com a aprovação da Lei nº 9.656/1998, que regulamentou o setor de saúde suplementar no 
Brasil e criou o CONSU - Conselho de Saúde Suplementar -, e da Lei nº 9.961/2000, que criou 
a ANS, tornou-se necessário equiparar as operações de ________________ aos planos 
privados de assistência à saúde, de forma a adaptar tais operações aos requisitos legais.

(a)   Medicina de Grupo
(b)   Filantropia
(c)   Cooperativa Médica
(d)   Administradora de Benefícios
(e)   Seguradora Especializada em Saúde

11) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Embora algumas operadoras contemplem em suas cláusulas itens característicos de suas 
operações, podemos notar que, no Plano Referência e Respectivos Segmentos existem 
exclusões que são permitidos pela Lei nº 9.656/1998, sendo uma delas:

(a)   Cobertura de internações hospitalares.
(b)   Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva ou similar.
(c)   Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 
ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.
(d)   Fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja eficácia 
e/ou efetividade tenham sido reprovadas pela Comissão de Incorporação de Tecnologias do 
Ministério da Saúde - CITEC.
(e)   Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados.
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ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SEGUROS GERAIS

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

A Câmara de Saúde Suplementar é integrada, entre outros, pelo(s) seguinte(s) membro(s):

(   )   Diretor presidente da ANS, ou seu substituto, na qualidade de Presidente.
(   )   Um diretor da ANS, na qualidade de Secretário.
(   )   Um representante de cada uma destas entidades: Defesa do consumidor; Associações de 
consumidores de planos privados de assistência à saúde; Segmento de autogestão de 
assistência à saúde; Empresas de medicina de grupo; Cooperativas de serviços médicos que 
atuam na saúde suplementar; e Empresas de odontologia de grupo.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V
(b)   F,V,V
(c)   F,V,F
(d)   V,V,F
(e)   V,V,V

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

Os planos privados de Assistência à Saúde têm se tornado uma alternativa constante para a 
população, que recorre individualmente ou, na maioria das vezes, por intermédio de seus 
empregadores àqueles disponíveis no mercado através de operadoras classificadas, entre 
outras, nas seguintes modalidades: 
 
1)   Cooperativa Médica.
2)   Medicinas de Grupo.
3)   Administradoras. 

(   )   Classificam-se nesta modalidade as empresas que administram, exclusivamente, planos 
de assistência à saúde, financiados pela contratante, e que não assumem, portanto, o risco 
decorrente da operação desses planos, nem possuem rede própria, credenciada ou 
referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos para oferecer aos beneficiários 
da sua contratante.
(   )   Classificam-se nesta modalidade as sociedades de pessoas sem fins lucrativos, 
constituídas conforme o disposto na Lei nº 5.764/1971, que operam planos privados de 
assistência à saúde e representam uma importante parcela das operadoras de planos de saúde.
(   )   A ANS define  estas empresas  como toda pessoa jurídica de direito privado, organizada 
de acordo com as leis do País, que "se dedique à prestação de assistência médico-hospitalar 
mediante contraprestações pecuniárias", sendo vedada a cobertura de um só evento. A 
referida assistência pode ser prestada com recursos próprios ou através de rede credenciada.

Agora assinale a alternativa correta:   

(a)   3,1,2 
(b)   1,2,3
(c)   2,1,3
(d)   3,2,1
(e)   2,3,1
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ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SEGUROS GERAIS

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

Quando tratamos de saúde suplementar, estamos nos referindo a cerca de 48 milhões de 
vínculos a planos de saúde, distribuídos entre 2.095 operadoras em atividade. É de 
fundamental importância estabelecer a inter-relação entre o modelo de atenção necessário e a 
regulação implantada. Quanto aos impactos e desafios da regulação, ao longo dos últimos 
anos, o Sistema de Saúde Suplementar tem colhido alguns resultados, entre os quais podemos 
destacar:

I)     Aproximação com os órgãos de Defesa do Consumidor, através da realização de fóruns 
para melhor conhecimento da estrutura e funções da ANS e dos aspectos da legislação do 
setor.
II)    Agenda da saúde suplementar pautada nas ações e avanços do Sistema Privado de Saúde, 
colocando a saúde de toda a população brasileira em uma única política. 
III)   Adoção de ações de proteção à saúde das pessoas, como o atendimento residencial.
IV)    Indicação da importância do Sistema de Informação como insumo estratégico de análise 
e tomada de decisão, tornando o setor mais transparente.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

A Organização das Nações Unidas, através do programa para o meio ambiente, lançou os 
Princípios para Sustentabilidade em Seguros e que são uma estrutura para o mercado de 
seguros tratar de riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança. Em relação a 
estes Princípios, podemos afirmar que:

I)     São estruturas aspiracionais, assim como os Princípios de Investimento Responsável 
(PRI).      
II)    São obrigatórios para os países membros da ONU. 
III)   São uma estrutura que se estende às instituições de seguro e não seguro.
IV)    Um dos objetivos dos Princípios é servir como base para sanções legais ou regulatórias.
 
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 II, III e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES

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

De acordo com o Código Civil Brasileiro, nas disposições relativas ao seguro, é correto 
afirmar que:

I)     O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na 
falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.
II)    Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, 
se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.  
III)   A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e 
mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o 
prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. 
IV)    No seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete podem ser ao portador.

Agora assinale a alternativa correta: 

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

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

De conformidade com as disposições do Código Civil Brasileiro, relativas ao seguro de 
pessoas, é correto afirmar que: 

(   )   O capital segurado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar mais de 
um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores.
(   )   Se o segurado não renunciar à faculdade, ou se o seguro não tiver como causa declarada 
a garantia de alguma obrigação, é lícita a substituição do beneficiário, por ato entre vivos ou 
de última vontade.   
(   )   É válida, no seguro de pessoa, a transação para pagamento reduzido do capital segurado, 
desde que haja anuência do beneficiário.  
(   )   No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado 
não está sujeito às dívidas do segurado.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,F,V
(b)   V,V,F,V
(c)   V,V,V,V
(d)   F,F,V,F
(e)   F,V,F,V
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ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES

18) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De conformidade com o Código Civil Brasileiro, nas disposições relativas ao seguro de dano, 
salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha, no caso de 
sinistro parcial, terá como consequência o(a): 

(a)   Redução proporcional de indenização. 
(b)   Nulidade do contrato do seguro.
(c)   Obrigação de a seguradora mandar reparar o dano, ficando proibida a indenização em 
dinheiro.
(d)   Obrigatória intervenção do Poder Judiciário.
(e)   Prazo reduzido para o pagamento da indenização.

19) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De acordo com as disposições do Código Civil Brasileiro, quando o risco for assumido em 
cosseguro, a apólice: 

(a)   Necessariamente deverá ser ao portador, sendo proibido o endosso em preto.
(b)   Indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais para todos os 
seus efeitos.
(c)   Não poderá mencionar o nome do segurado quando tratar-se de pessoa jurídica.
(d)   Deverá ser emitida pelo Órgão Fiscalizador do Seguro no Brasil.
(e)   Não poderá ser emitida se o seguro for contratado por prazo inferior a 1 (um) ano.

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

De acordo com o Código Civil Brasileiro, em relação às causas que interrompem a prescrição, 
é correto afirmar que a:

I)     Interrupção da prescrição somente poderá ocorrer duas vezes.
II)    Prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. 
III)   Prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 
último ato do processo para a interromper.

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.

21) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De conformidade com o Código Civil Brasileiro, nos seguros de responsabilidade legalmente 
obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo:
 
(a)   Segurado ao terceiro, sendo reembolsado pela seguradora. 
(b)   Segurador diretamente ao terceiro prejudicado.
(c)   Segurador ao segurado, devendo este indenizar o terceiro.
(d)   Segurado ao segurador, devendo este indenizar o terceiro.
(e)   Segurador ao segurado, devendo este reembolsar o terceiro.
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ASPECTOS LEGAIS E REGULAMENTARES

22) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De conformidade com o Código Civil Brasileiro, nas disposições relativas ao seguro de dano, 
não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não 
declarado pelo segurado. Assim, entende-se por vício intrínseco o(a): 

(a)   Acidente na operação do equipamento decorrente de causa externa.
(b)   Destruição de mercadorias em virtude de armazenamento fora de ambiente refrigerado.
(c)   Desgaste natural da coisa em virtude de sua constante utilização.
(d)   Uso inadequado de um produto que venha a ocasionar danos.
(e)   Defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie.

23) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De conformidade com as disposições do Código Civil Brasileiro, relativas ao seguro de 
pessoas, se a morte ou a incapacidade do segurado provier da utilização de meio de transporte 
mais arriscado, da prestação de serviço militar, da prática de esporte, ou de atos de 
humanidade em auxílio de outrem, o segurador: 

(a)   Não pode eximir-se ao pagamento do seguro.    
(b)   Não promoverá o pagamento do seguro, somente se constar tal restrição na apólice.
(c)   Promoverá o pagamento reduzido do capital segurado. 
(d)   Não promoverá o pagamento do seguro.   
(e)   Somente promoverá o pagamento do seguro se transcorridos mais de dois anos de sua 
contratação.

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

De acordo com o Código Civil Brasileiro, nas disposições relativas ao agravamento do risco, é 
correto afirmar que:

I)     O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do 
contrato.
II)    O segurador, desde que o faça nos quinze dias seguintes ao recebimento do aviso da 
agravação do risco sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão 
de resolver o contrato. 
III)   A resolução só será eficaz trinta dias após a notificação, devendo ser restituída pelo 
segurador a diferença do prêmio.

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.
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25) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De acordo com as disposições do Código Civil Brasileiro, relativas ao seguro de dano, paga a 
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações 
que competirem ao segurado contra o autor do dano. É correto afirmar que qualquer ato do 
segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos relativos à 
sub-rogação é considerado: 

(a)   Inexistente.   
(b)   Anulável.
(c)   Ignorado. 
(d)   Ineficaz.
(e)   Inadequado.

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

De acordo com o Código Civil Brasileiro, nas disposições relativas aos seguros de danos e 
pessoas, é correto afirmar que:

I)     Nos seguros de pessoas, incluem-se a garantia do reembolso de despesas hospitalares ou 
de tratamento médico, bem como o custeio das despesas de luto e de funeral do segurado.  
II)    O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de 
grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.  
III)   No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, 
durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. 
IV)    No seguro de dano, o risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou 
consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano, ou 
salvar a coisa.

Agora assinale a alternativa correta: 

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

27) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como:

(a)   Pessoa física ou jurídica que adquire produtos tangíveis, exclusivamente.
(b)   Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
final.
(c)   Todo aquele que adquire produto ou serviço em quantidades acima de uma utilização 
individual.
(d)   Pessoas que adquirem produtos à vista.
(e)   Todo aquele que adquire produtos parcelados.
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28) MARQUE A ALTERNATIVA QUE PREENCHA CORRETAMENTE A(S) LACUNA(S)

As entidades abertas de Previdência Complementar comercializam vários planos de 
previdência com cobertura por sobrevivência. Quanto ao   ___________________, trata-se de 
um seguro em que, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão de 
benefícios a conceder é baseada na rentabilidade da carteira de investimentos e é sempre 
estruturado na modalidade de contribuição variável. 

(a)   Plano Gerador de Benefíco Livre - PGBL
(b)   Plano Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL
(c)   Plano Gerador de Benefício Livre Soberano
(d)   Plano Gerador de Benefício Livre Renda Fixa
(e)   Plano Gerador de Benefício Livre Composto

29) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o contrato de adesão:

(a)   Não admite qualquer tipo de cláusula resolutória.       
(b)   Possui a característica de procrastinar os negócios jurídicos, tendo como consequência, 
que um pequeno número de consumidores tenha acesso a produtos e serviços.
(c)   Deve ser redigido com a colaboração do consumidor, não ficando o código limitado à 
aceitação das cláusulas elaboradas antecipadamente pelo fornecedor.
(d)   É redigido em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da 
fonte não será inferior ao corpo dez.
(e)   É aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou 
estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

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

Em relação às disposições relativas à prescrição, é correto afirmar que:

I)     A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, prescreve em um 
ano.
II)    A prescrição do segurado contra a seguradora no Seguro de Responsabilidade Civil 
ocorre em três anos.
III)   A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de 
Seguro de Responsabilidade Civil Obrigatório, prescreve em três anos.

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.
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31) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação ao Seguro de Transportes, é correto afirmar que:

(a)   Abrange o conjunto de seguros relativos a bens e mercadorias transportados, visando 
cobrir os riscos relacionados às viagens nacionais, internacionais, por quaisquer modais de 
transporte.
(b)   Tem por finalidade reembolsar ao transportador e/ou ao beneficiário indenizações 
pecuniárias, reparações ou reposições de bens, em conformidade com os riscos cobertos e os 
termos previstos nas Condições Gerais, Particulares e Especiais da apólice, previamente 
acordados entre as partes envolvidas, por danos causados a terceiros.
(c)   Possui o objetivo de indenizar o segurado pelas perdas líquidas definitivas que possa 
sofrer em consequência de danos ocorridos em cargas transportadas, objeto das 
contraprestações estipuladas em contrato de transporte, viagem ou frete. 
(d)   Tem por finalidade dar cobertura aos danos pessoais e materiais causados por cargas 
transportadas, inclusive aos proprietários, tripulantes e condutores dos veículos 
transportadores. 
(e)   A cobertura é idealizada para resguardar o bem do segurado, isto é, a sua carga 
transportada, de um acidente que tenha gerado danos materiais, independentemente de culpa, 
dolo e atos ilícitos do segurado, garantindo os bens como motores, peças, sobressalentes e 
equipamentos dos veículos transportadores.

32) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nos Seguros de Vida, a não indicação de beneficiários tem como consequência o(a):

(a)   Não pagamento do capital segurado a nenhuma pessoa.
(b)   Pagamento de metade do capital segurado ao cônjuge não separado judicialmente e o 
restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.
(c)   Transferência do capital segurado à Fazenda Pública estadual.
(d)   Pagamento do capital segurado à própria seguradora.
(e)   Pagamento exclusivamente aos filhos do segurado, na proporção de 50% ao primogênito 
e o restante dividido em partes iguais aos demais filhos.

33) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação à publicidade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que: 

(a)   O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, pelo 
prazo mínimo de cinco anos, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à 
mensagem publicitária, quando for objeto de radiodifusão. 
(b)   Quando a publicidade não for veiculada de tal forma que o consumidor  não possa 
identificá-la, fica o anunciante obrigado à realização de contrapropaganda no prazo máximo de 
dez dias da denúncia ocorrida.  
(c)   A contrapropaganda será divulgada pelo responsável independentemente de forma, 
frequência e dimensão, em todos os veículos de comunicação disponíveis, independentemente 
de preferência, a escolha do anunciante ou responsável pela campanha publicitária. 
(d)   Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia 
de produtos ou serviços, consiste em crime, com pena de reclusão de seis meses a um ano.
(e)   É abusiva, dentre outras, a publicidade que desrespeita valores ambientais ou que seja 
capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa, à sua saúde ou 
segurança, sendo que a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre 
dado essencial do produto ou serviço.
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34) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos - RCF é aquele que:

(a)   Tem sua contratação de forma obrigatória, atrelada ao DPVAT.
(b)   Garante o reembolso de indenizações que o segurado esteja obrigado a pagar em virtude 
de sentença judicial transitada em julgado ou por acordo com a anuência da seguradora.
(c)   Cobre os danos sofridos pelo automóvel em decorrência de colisão ou incêndio causado 
por terceiros.
(d)   Cobre os prejuízos que o segurado tem durante o período em que não pode utilizar o 
carro a trabalho, quando o carro é sua ferramenta de trabalho.
(e)   Cobre os serviços de assistência, como reparos hidráulicos, técnicos de informática, 
eletricista, entre outros.

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

O Seguro de Automóveis pode ser contratado nas modalidades Valor de Mercado 
Referenciado e Valor Determinado. Associe estas modalidades às suas respectivas 
características:

1)   Valor de Mercado Referenciado. 
2)   Valor Determinado. 

(   )   Pagamento garantido em quantia fixa.
(   )   Pagamento garantido em quantia variável.
(   )   Valor a ser pago em caso de indenização integral é a quantia estipulada pelas partes no 
ato da contratação de seguro.
(   )   Valor a ser pago em caso de indenização integral é determinado de acordo com a tabela 
de referência.

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

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

Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as 
normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a 
empresa que contratou o plano. Esse reajuste deve ser comunicado à Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS pela empresa que vende o plano, no máximo, até _____________ 
após sua aplicação.

(a)   2 meses
(b)   3 meses
(c)   30 dias
(d)   45 dias
(e)   95 dias
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37) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando da contratação de um plano de saúde, é de suma importância conhecer as distinções, 
principalmente porque algumas regras mudam de acordo com tipo de contratação. Assim, 
quanto à forma de contratação dos planos de saúde, podemos afirmar que:

(   )   Ao adquirir um plano de saúde coletivo, em geral, as regras para esse tipo de contrato 
são mais rígidas. Assim, por exemplo, no caso dos planos de saúde individuais ou familiares, a 
ANS limita apenas o percentual de reajuste das mensalidades, por mudança de faixas etárias.
(   )   No caso dos planos de saúde coletivos, a ANS apenas acompanha os reajustes de preços, 
que são negociados diretamente entre a operadora que comercializa o plano e a empresa, 
conselho, sindicato ou associação profissional que contratou o plano de saúde. 
(   )   Planos de saúde empresariais são aqueles que prestam assistência aos funcionários das 
empresas e seus respectivos dependentes, em que os reajustes são exclusivamente 
autorizados pela ANS.
(   )   Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde 
que previsto contratualmente, o grupo familiar do beneficiário titular até o 3º grau de 
parentesco consanguíneo, até o 2º grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro.

Agora assinale a alternativa correta: 
 
(a)   F,F,V,V
(b)   V,V,F,F
(c)   F,V,F,V
(d)   V,V,F,V
(e)   V,V,V,F

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

A Lei nº 9.656/1998, que regula a saúde suplementar, fixa os seguintes períodos máximos de 
carência:

(   )   24 horas para cobertura de casos de urgência e emergência.
(   )   30 dias para os demais casos, exceto partos a termo.
(   )   90 dias para qualquer caso, exceto urgência e emergência.
(   )   300 dias para partos a termo. 

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   F,F,V,V
(b)   V,V,F,V
(c)   F,V,F,V
(d)   V,V,F,F
(e)   V,F,F,V
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39) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A Lei nº 9.656/1998 torna obrigatório o reembolso quando não for possível a utilização dos 
serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras pagáveis no 
prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada, na seguinte 
circunstância:

(a)   Urgências e emergências.    
(b)   Apenas para anestesistas.
(c)   Emergências, exclusivamente.
(d)   Urgências, exclusivamente. 
(e)   Urgências e emergências na cidade de domicílio do beneficiário, exclusivamente.

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

Na saúde suplementar são garantidos ao beneficiário, sem prejuízo das normas gerais 
aplicáveis aos serviços de atendimento ao consumidor: 

(   )   Tratamento preferencial aos casos de urgência, exceto nos casos de emergência.
(   )   Atendimento adequado à sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a fruição dos 
serviços conforme o disposto nas normas legais e infralegais disciplinadoras do mercado de 
saúde suplementar, bem como nas condições contratadas.
(   )    Informação adequada, clara e precisa quanto aos serviços contratados, especialmente 
quanto às condições para sua fruição e aplicação de mecanismos de regulação.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,F
(b)   V,F,F
(c)   F,V,F
(d)   F,V,V
(e)   V,F,V

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

A Lei nº 9.656/1998, em seu artigo 1º, estabelece a(s) seguinte(s) definição(ões):

I)    Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de 
custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecidos, por prazo indeterminado, com a 
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde.
II)    Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade 
de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, 
serviço ou contrato destinados à assistência médica, hospitalar e odontológica.
III)   Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de 
assistência à saúde.

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.
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42) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

As operadoras de planos privados de assistência à saúde, além da oferta obrigatória do Plano 
Referência, de que trata a Lei nº 9.656/1998, podem oferecer outras segmentações, como o 
Plano Ambulatorial, que garante aos usuários, entre outras, as coberturas de:

(a)   Consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas 
(especialidades médicas), reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina - CFM.
(b)   Transplantes estabelecidos pelo Rol de Procedimentos e dos procedimentos a eles 
vinculados.
(c)   Acomodação e alimentação necessárias à permanência do acompanhante para crianças e 
adolescentes menores de 18 anos.
(d)   Procedimentos bucomaxilofaciais que necessitarem de internação hospitalar.
(e)   Assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu 
dependente, durante os primeiros 30 dias após o parto.

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

O plano referência, obrigatoriamente oferecido após a entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, 
tem, em suas características, as coberturas de:

(   )   Internações hospitalares, com prazo predefinido.
(   )   Internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, mediante pagamento 
de prêmio adicional.
(   )   Serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente.
(   )   Exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, entre outros procedimentos.

Agora assinale a alternativa correta:
 
(a)   V,F,F,V
(b)   F,F,V,V
(c)   F,V,V,F
(d)   V,F,V,F
(e)   V,V,F,F
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44) ANALISE AS PROPOSIÇÕES A SEGUIR E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Para a manutenção de um funcionário demitido numa apólice de plano empresarial é 
necessário que a(s) seguinte(s) regra(s) seja(m) cumprida(s):

I)     Ser demitido sem justa causa.
II)    Optar pela manutenção da condição de beneficiário, no prazo máximo de 30 dias, em 
resposta à comunicação do empregador, formalizada no ato da rescisão contratual. 
III)   Manter as mesmas coberturas que possuía quando funcionário da empresa, mesmo não 
assumindo o pagamento integral.   
IV)    Permanecer na condição de beneficiário por 1/3 do tempo de contribuição, com mínimo 
de 6 meses e máximo de 24 meses.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

No tocante aos títulos de Capitalização da Modalidade Tradicional, podemos afirmar que:

(    )   Define-se como Modalidade Tradicional o Título de Capitalização que tem por objetivo 
restituir ao titular, ao final do prazo de vigência, no mínimo, o valor total dos pagamentos 
efetuados pelo subscritor, desde que todos os pagamentos previstos tenham sido realizados 
nas datas programadas.
(    )   É facultativo o preenchimento de ficha de cadastro, em momento anterior à aquisição do 
título.
(    )   É permitida a utilização da provisão matemática para resgate como instrumento de 
garantia.
(    )   O custo com sorteios poderá corresponder, no máximo, a 25% (vinte e cinco por cento) 
do total dos pagamentos.
 
Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,F,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   F,F,V,V
(e)   F,V,V,F
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46) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 
determina, entre outros, que alguns fatores serão levados em consideração na aplicação das 
sanções, no caso de seu descumprimento, como o(a):

(a)   Identificação do ramo de atividade da empresa infratora.  
(b)   Existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo 
à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta.
(c)  Comparação da  proporcionalidade de seu porte em ser uma empresa nacional ou 
multinacional.
(d)   Existência significativa do número de filiais que ela possui no território nacional.
(e)   Verificação da quantidade de funcionários que trabalham para a empresa.

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

São de responsabilidade da diretoria da sociedade, do ressegurador local ou da entidade e do 
representante do ressegurador admitido, conforme a versão consolidada da Circular SUSEP nº 
249/2004, alterada pela Circular SUSEP nº 363/2008: 

I)     Definir as atividades e os níveis de controle para todos os negócios.
II)    Planejar o cronograma da auditoria interna para o ano em curso.
III)   Estabelecer os objetivos dos mecanismos de controles e seus procedimentos.
IV)    Avaliar continuamente os diversos tipos de riscos associados às atividades da 
sociedade, do ressegurador local, do escritório de representação do ressegurador admitido ou 
da entidade.

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

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

Na auditoria contábil independente, o relatório _______________ sobre a adequação dos 
controles internos aos riscos suportados pela supervisionada, diante do processo de 
_______________, deverá avaliar a eficácia e a eficiência dos mesmos em relação aos riscos 
suportados, destacando as deficiências encontradas, levando em consideração os principais 
processos existentes na supervisionada e abordando o ambiente de controle, a avaliação de 
riscos, as atividades e procedimentos de controles, os processos de informação e 
comunicação, e a monitoração.

(a)   contábil / auditoria
(b)   circunstanciado / auditoria
(c)   circunstanciado / fiscalização
(d)   marginal / fiscalização
(e)   marginal /auditoria

3º CPC 1 – Tipo A  Data: 19/10/2017 Página:18



ÉTICA, OUVIDORIA, ASPECTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONTROLE

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

Sobre a estrutura de controles internos requerida pela versão consolidada da Circular SUSEP 
nº 249/2004, alterada pela Circular SUSEP nº 363/2008, pode-se afirmar que: 

(   )   Os controles internos devem ser periodicamente revisados e atualizados.
(   )   A atividade de auditoria interna não faz parte do sistema de controles internos.
(   )   As disposições dos controles internos devem ser acessíveis a todos os funcionários da 
entidade.
(   )   A atividade de auditoria interna somente pode ser exercida por unidade própria.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,V,V
(b)   F,F,V,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,F,V,V
(e)   F,V,F,V

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

Consideram-se pessoas politicamente expostas os _________________ que desempenham ou 
tenham desempenhado, nos ___________  anteriores, no Brasil ou em países, territórios e 
dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como 
seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

(a)   agentes públicos / 5 anos
(b)   deputados federais e os senadores / 4 anos
(c)   possuidores de mandatos eletivos / 8 anos
(d)   funcionários públicos federais sem distinção de cargo / 5 anos
(e)   governadores de estado e os deputados estaduais / 6 anos

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

A Circular SUSEP nº 445/2012 determina a implantação de procedimentos de controles 
internos específicos para prevenir os crimes de lavagem de dinheiro e o financiamento ao 
terrorismo, como:

I)     Estabelecimento de uma política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento ao terrorismo.
II)     Elaboração de critérios e implementação de procedimentos de identificação de clientes, 
beneficiários, terceiros e outras partes relacionadas.
III)   Procedimentos de proibição de manter relacionamentos comerciais com pessoas 
politicamente expostas (PEP).
IV)    Critérios para isentar a avaliação de riscos no desenvolvimento de produtos.

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, III e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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52) ANALISE AS PROPOSIÇÕES A SEGUIR E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O descumprimento da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização 
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira, leva-as à punição. Assim, o artigo 42 do Decreto nº 8.420/2015, que 
regulamenta esta Lei, determina os parâmetros de avaliação dos programas de integridade 
das empresas através do(s):

I)     Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado 
pelo apoio visível e inequívoco ao programa.
II)    Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis 
a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos.
III)   Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade.
IV)    Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa 
jurídica.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Pode-se afirmar com relação à Ouvidoria, segundo a Resolução CNSP nº 279/2013, que o(a):

(   )   Ouvidor se reportará diretamente ao diretor presidente, ou ocupante de cargo correlato, 
o qual responderá solidariamente pelos atos praticados pelo ouvidor ou em nome dele. 
(   )   Alçada do ouvidor não poderá ser inferior a R$ 100.000,00 por sinistro. 
(   )   Implantação da ouvidoria é facultativa. 
(   )   Ouvidoria atua como canal de comunicação entre as entidades e o órgão regulador.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,F,F
(b)   F,F,V,V 
(c)   F,V,V,F
(d)   V,V,V,F
(e)   V,F,V,F

54) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

São considerados atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, segundo o 
artigo 5º da Lei nº 12.846/2013:

(a)   Prometer vantagem devida e/ou indevida a agente público. 
(b)   Formar consórcios para fins de participação em licitações públicas. 
(c)   Praticar a reserva de mercado de produtos ou serviços de manipulação exclusiva.
(d)   Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
(e)   Associar-se a empresa estrangeira situada em país fora da jurisdição do Grupo de Ação 
Financeira Internacional (GAFI).
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55) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre o Código de Ética do Mercado de Seguros, Previdência Complementar, Saúde 
Suplementar e Capitalização, é correto afirmar que:  

(   )   A adesão das entidades ao Código é voluntária.
(   )   Os materiais de comunicação e de publicidade usados pelas empresas aderentes para 
divulgação de seus produtos possuem caráter meramente informativo. 
(   )   Um dos deveres das empresas aderentes a este Código é  comprometer-se com o 
aperfeiçoamento tecnológico e profissional dos meios e das pessoas que trabalham no 
mercado segurador.
(   )   As ouvidorias do mercado segurador são instrumentos adicionais de regulação impostos 
pela SUSEP com o objetivo de minimizar os conflitos decorrentes das relações de consumo ou 
utilização de produtos.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   F,F,V,V
(b)   V,V,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,F,F,V
(e)   V,F,V,V

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

Segundo o artigo 241 da Circular SUSEP nº 517/2015, a avaliação da monitoração deve levar 
em consideração a __________________ da auditoria interna, a ___________________ das 
inspeções e se a supervisionada implementa suas recomendações.

(a)   competência / eficiência
(b)   efetividade / independência
(c)   eficiência / competência
(d)   respeitabilidade / efetividade
(e)   independência / frequência

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

O sistema de controles internos do COSO ("Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission") se baseia em uma estrutura formada por oito elementos (ou 
componentes) que interagem e se complementam. Fazem parte desta lista de elementos:  

(   )   Ambiente interno.
(   )   Ambiente externo.
(   )   Identificação de eventos.
(   )   Planejamento estratégico.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   F,F,V,V
(b)   V,V,F,F
(c)   V,F,V,F
(d)   V,F,V,V
(e)   V,V,F,V
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58) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A Diretiva de Seguros europeia é largamente conhecida apenas como Solvência II e está 
estruturada na forma de três pilares, sendo eles:

(   )   Pilar de Supervisão, que estabelece a obrigatoriedade de procedimentos de Controle 
Interno e de Gestão de Riscos e seu efetivo monitoramento.  
(   )   Pilar Contábil, que estabelece que a elaboração dos relatórios contábeis deve seguir os 
Princípios Contábeis Europeus Geralmente Aceitos (PCEGA).
(   )   Pilar Econômico, que se refere à indicação das condições mínimas para as variáveis 
relativas às exigências de capital (base e adicional com base em riscos) e a constituição de 
provisões técnicas.
(   )   Pilar de Transparência, que remete à obrigatoriedade de divulgar a todas as partes 
interessadas as informações da empresa.  

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,F,V,F 
(c)   F,V,V,F
(d)   V,V,V,V
(e)   F,V,F,V

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

Sobre a estrutura de controles internos requerida pela Circular SUSEP nº 445/2012, pode-se 
afirmar que:

(   )   A seguradora não é obrigada a identificar a origem de recursos de clientes que se 
enquadrem na condição de pessoa politicamente exposta.
(   )   Não é obrigatório obter autorização das alçadas superiores para estabelecer ou manter 
relação de negócios com pessoa politicamente exposta.
(   )   No caso de um cliente se enquadrar na condição de pessoa politicamente exposta, 
deverá ser identificada a origem dos recursos das operações com valores iguais ou superiores 
a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(   )   A seguradora deverá fazer monitoramento reforçado e contínuo nos casos de relação de 
negócio mantida com pessoa politicamente exposta.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,V,V
(b)   F,V,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,F,V,V
(e)   F,F,V,V
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60) CORRELACIONE AS COLUNAS ABAIXO E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Patrimônio Líquido Ajustado - PLA - será calculado com base no patrimônio líquido contábil 
ou no patrimônio social contábil, conforme o caso, sendo considerados os ajustes contábeis 
e/ou ajustes associados à variação dos valores econômicos. Assim, associe esses tipos de 
ajustes às suas características:

1)   Ajustes contábeis.
2)   Ajustes associados à variação dos valores econômicos.

(   )   Acréscimo da diferença, positiva ou negativa, entre o valor de mercado e o valor contábil 
dos ativos financeiros mantidos até o vencimento, líquida dos efeitos tributários.
(   )   Dedução das despesas antecipadas.
(   )   Dedução dos ativos intangíveis.
(   )   Dedução dos direitos e obrigações relativos a operações de sucursais no exterior.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   1,1,1,2
(b)   1,1,2,2
(c)   1,2,2,1
(d)   2,1,1,1
(e)   2,1,2,1
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61) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A contratação de seguro feita pelo proponente junto ao representante de seguros, sem a 
participação de corretor de seguros ou de seu preposto, de acordo com a Resolução CNSP nº 
297/2013, caracteriza-se como:

(a)   Seguro coletivo.
(b)  "Bancassurance".
(c)   Cosseguro.
(d)   Agenciamento. 
(e)   Venda direta da sociedade seguradora.

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

De acordo com a Circular SUSEP nº 442/2012, os convênios firmados pelas seguradoras com 
os correspondentes de microsseguro poderão prever a prestação do(s) seguinte(s) serviço(s), 
entre outros:

(   )   Subscrição dos riscos por parte dos correspondentes de microsseguro.
(   )   Recolhimento de prêmios de microsseguro, em nome da sociedade seguradora ou 
entidade.
(   )   Recebimento de avisos de sinistros, em nome da sociedade seguradora ou entidade.
(   )   Recepção de propostas de planos de microsseguro, em nome da sociedade seguradora 
ou entidade.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,F,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   F,V,V,V
(e)   F,F,V,F

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

De acordo com o art. 18 da Lei nº 4.594/1964, as seguradoras só poderão receber propostas 
de contratos de seguro:

I)     Por intermédio de corretores de seguros devidamente habilitados.
II)    Diretamente dos proponentes ou seus legítimos representantes.
III)   Provenientes de assessorias de seguros.
IV)    Por intermédio de prepostos de corretores de seguros, mesmo que sem registro.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(b)   Somente II e III são proposições verdadeiras.
(c)   Somente 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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64) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A legislação permite que vários ramos de seguros possam ser oferecidos aos clientes das 
empresas de varejo. Deste modo, é permitido às organizações varejistas que tenham contrato 
na condição de representantes de seguros, comercialização, entre outros, dos seguintes 
ramos:

(a)   Seguro Empresarial e Seguro Residencial.  
(b)   Seguro de Garantia Estendida e Seguro Prestamista.
(c)   Seguros de Automóveis, RCF e APP e Seguro Viagem.
(d)   Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas - 
DPEM - e Seguro Funeral. 
(e)   Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não - DPVAT - e Seguro de Riscos 
Diversos.

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

Tanto o estipulante quanto o representante de seguros são entidades por intermédio das 
quais se viabilizam distribuições de seguros aos consumidores finais. Deste modo, associe 
estas entidades à sua respectiva definição e característica:           

1)   Estipulante.
2)   Representante de Seguros.

(   )   Pessoa jurídica que promove, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a 
realização de contratos de seguro à conta e em nome da sociedade seguradora.
(   )   Seus dados atualizados deverão ser mantidos, pela sociedade seguradora, em página 
própria da rede mundial de computadores acessível a todos os interessados.
(   )   Pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investida dos 
poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

De acordo com os arts. 126 e 127  do Decreto-Lei nº 73/1966, o corretor de seguros 
responderá civilmente perante os segurados e as sociedades seguradoras pelos prejuízos que 
causar, por omissão, imperícia ou ______________ no exercício da profissão, cabendo-lhe 
responsabilização ______________ perante a SUSEP, se deixar de cumprir as leis, 
regulamentos e resoluções em vigor.

(a)   intenção / intencional
(b)   negligência / profissional
(c)   conivência / dolosa
(d)   negociação / culposa
(e)   delegação / profissional
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67) ANALISE AS PROPOSIÇÕES A SEGUIR E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A Resolução Normativa nº 413/2016 da Agência Nacional de Saúde - ANS -, que dispõe sobre 
a contratação eletrônica de planos privados de assistência à saúde, estabelece, dentre outras 
questões, que:

I)     É obrigatório o oferecimento de contratação eletrônica de planos privados de assistência 
à saúde.
II)    A operadora deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, concluir o processo 
de contratação eletrônica e disponibilizar as opções de pagamento.
III)   A data de início da vigência dos contratos celebrados por meio eletrônico será o dia do 
efetivo pagamento da primeira contraprestação pecuniária do plano de saúde.
IV)    Todos os Guias e Manuais que sejam obrigatórios na contratação presencial devem 
estar disponíveis para impressão ou "download" e assinatura pelo interessado.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

A(s) principal(ais) atividade(s) de uma administradora de benefícios para categorias 
profissionais, reguladas pela Resolução Normativa da ANS nº 196/2009, é(são):

(   )   Representar os interesses do cliente junto à operadora de saúde.
(   )   Reunir pessoas para adesão a planos de saúde individuais.
(   )   Negociar para a coletividade uma melhor relação custo-benefício junto à operadora.
(   )   Representar os interesses das operadoras perante os segurados.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,F,V
(b)   V,F,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   F,F,V,V
(e)   F,V,V,F
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69) ANALISE AS PROPOSIÇÕES A SEGUIR E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação à distribuição de planos ou seguros-saúde, é correto afirmar que: 

I)     Nas concessionárias de saúde, não há exigência de os vendedores serem corretores de 
seguros.
II)    As concessionárias de saúde oferecem estrutura e treinamento a profissionais que 
queiram atuar na área de vendas.
III)   Os corretores de seguros atuam como intermediários entre seus clientes e as 
seguradoras e operadoras.

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.

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

Observando os mercados internacionais, podemos citar como tendências de evolução dos 
canais de distribuição:

I)     Venda direta por intermédio da Internet.
II)    Fim das operações de vendas por intermédio de bancos.
III)   Crescimento dos microsseguros, principalmente os distribuídos por redes varejistas.
IV)    Viabilização de formas de distribuição para a classe D.

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, III e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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71) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na Legislação brasileira, Ressegurador Local é:

(a)   Ressegurador sediado no exterior cadastrado na SUSEP.
(b)   Somente ressegurador com capital 100% nacional.
(c)   Ressegurador cadastrado no Lloyd's de Londres.
(d)   Ressegurador sediado no Brasil, constituído sob a forma de sociedade anônima.
(e)   Seguradora que opera com resseguro.

72) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na ISO 31000 - Gestão de Riscos - risco é definido como o(a):

(a)   Perda segurada.
(b)   Efeito da frequência das perdas.
(c)   Efeito da incerteza nos objetivos.
(d)   Prejuízo segurado.
(e)   Efeito da severidade das perdas.

73) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

As operações de resseguro relativas a seguro de vida por sobrevivência e previdência 
complementar são exclusivas de:

(a)   Resseguradores estrangeiros.
(b)   Resseguradores eventuais.
(c)   Qualquer tipo de ressegurador autorizado ou cadastrado no Brasil.
(d)   Resseguradores locais.
(e)   Resseguradores admitidos.

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

Conforme a Lei Complementar nº 126/2007, o cosseguro:

(   )   É uma operação de seguro.
(   )   Deve ter anuência do segurado.
(   )   Distribui as responsabilidades percentualmente. 
(   )   Não gera solidariedade entre as seguradoras.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,V,V
(b)   F,V,V,F
(c)   V,F,V,F
(d)   F,V,F,V
(e)   F,V,V,V
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75) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Considere um risco coberto pelo contrato de resseguro proporcional de cota com cessão de 
70%. Supondo a ocorrência de sinistro coberto com prejuízo indenizável de R$ 100.000,00, o 
sinistro retido pela seguradora é de:

(a)   Zero.
(b)   R$ 30.000,00
(c)   R$ 50.000,00
(d)   R$ 70.000,00
(e)   R$ 100.000,00

76) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Conforme a Resolução CNSP nº 168/2007, são resseguradoras estrangeiras (sediadas no 
exterior) e cadastradas na SUSEP:

(a)   Locais e admitidas.
(b)   Eventuais e locais.
(c)   Retrocedentes e eventuais.
(d)   Admitidas e autorizadas.
(e)   Eventuais e admitidas.

77) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na taxação de seguros, existe uma previsão para contingências, que é uma provisão somente 
para: 

(a)   Ganhos não previstos.
(b)   Perdas e/ou ganhos não previstos. 
(c)   Perdas previstas. 
(d)   Perdas não previstas. 
(e)   Ganhos previstos.

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

Conforme a definição da Lei Complementar nº 126/2007, cedente é o(a): 

I)     Sociedade seguradora que contrata operação de resseguro.
II)    Intermediário de resseguro.
III)   Corretor de resseguro.
IV)    Ressegurador que contrata operação de retrocessão.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e III são proposições verdadeiras.
(b)   Somente I e IV são proposições verdadeiras.
(c)   Somente II e IV são proposições verdadeiras.
(d)   Somente I, II e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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79) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O processo de subscrição de riscos é composto de várias atividades. A afirmação "todas as 
decisões, seja a proposta aceita, rejeitada ou aceita com modificações, são claramente 
comunicadas ao produtor e a outras áreas da seguradora" corresponde à seguinte atividade: 

(a)   Monitorar a decisão de subscrição.
(b)   Tomar a decisão de subscrição.
(c)   Implementar a decisão de subscrição.
(d)   Reunir as informações necessárias.
(e)   Negociar resseguro facultativo.

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

Os riscos seguráveis possuem, idealmente, mas não necessariamente, as seguintes 
características:

(   )   Incerteza quanto à ocorrência das perdas (exceto nos seguros de vida).
(   )   Possibilidade de determinação da data, horário e montante das perdas.
(   )   Reduzido número de exposições a perdas seguradas (idealmente uma única exposição). 
(   )   A realização do risco não atinge simultaneamente vários segurados ou unidades 
seguradas, ou responsabilidades seguradas. 

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,V,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,V,V,V
(e)   F,V,V,F

81) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sistemas de taxação de seguros combinam os dados de sinistros de muitas seguradoras, numa 
abordagem baseada na Lei dos Grandes Números. Segundo esta Lei, a exatidão relativa das 
previsões sobre resultados futuros (sinistros) aumenta com o(a): 

(a)   Aumento das exposições semelhantes e independentes.
(b)   Aumento das exposições semelhantes e dependentes. 
(c)   Aumento das exposições diferentes e dependentes. 
(d)   Diminuição das exposições semelhantes e independentes. 
(e)   Diminuição das exposições semelhantes e dependentes.
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82) CORRELACIONE AS COLUNAS ABAIXO E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O contrato de resseguro pode ser automático ou facultativo. Com base nessa afirmação, 
associe esses tipos de contrato de resseguro às suas respectivas características:

1)   Contrato automático.
2)   Contrato facultativo.

(   )   Cessão de uma carteira de riscos previamente definidos entre as partes.
(   )   Riscos referentes a uma única apólice.
(   )   Riscos subscritos ao longo de um período de tempo predefinido em contrato.
(   )   Compreende mais de uma apólice ou plano de benefícios. 

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Na Política de Aceitação, as alçadas de _____________  são níveis de autoridades concedidos 
de forma hierárquica aos subscritores e diretores para aceitação de riscos.

(a)   sinistros
(b)   operação
(c)   resseguro
(d)   cosseguro
(e)   subscrição

84) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na determinação do prêmio de seguro, "cada veículo", "cada R$ 100,00 de valor segurado", 
"cada R$ 1.000,00 de folha de pagamento" são exemplos de: 

(a)   Valor segurado.
(b)   Unidades de exposição.
(c)   Unidade monetária.
(d)   Valor indenizado.
(e)   Unidades de risco.

85) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Considere um contrato de resseguro proporcional de excedente de responsabilidade com 
pleno de R$ 1.000.000,00 e um risco coberto pelo contrato de resseguro com LMI (limite 
máximo de indenização) de R$ 4.000.000,00. Tendo ocorrido um sinistro de R$ 1.000.000,00 
neste risco, a recuperação de resseguro é de:

(a)   Zero.
(b)   R$ 250.000,00
(c)   R$ 500.000,00
(d)   R$ 750.000,00
(e)   R$ 1.000.000,00
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86) MARQUE A ALTERNATIVA QUE PREENCHA CORRETAMENTE A(S) LACUNA(S)

No processo de gestão de sinistros, juntamente com suas investigações, os assistentes de 
sinistros também investigam a possibilidade de _______________ para determinar se a 
seguradora pode recuperar quaisquer pagamentos que tenha realizado de algum terceiro e 
que seja legalmente responsável pela perda.

(a)   subtração
(b)   recuperação
(c)   sub-rogação          
(d)   liquidação         
(e)   regulação

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

Os prêmios recebidos pela seguradora são utilizados para:

(   )   Investimentos.
(   )   Pagar despesas administrativas.
(   )   Pagar despesas de comercialização. 
(   )   Pagar sinistros das perdas seguradas. 

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,V,V,V
(b)   V,V,V,F
(c)   V,F,V,F
(d)   V,F,V,V
(e)   F,V,V,F

88) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Uma ferramenta financeira utilizada para medir o resultado da subscrição é o: 

(a)   "Mix" de produtos.
(b)   Índice de retenção. 
(c)   Índice de sucesso. 
(d)   Índice de despesas. 
(e)   Atendimento ao cliente.

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

A função de sinistros apoia a meta de lucro da seguradora através do(a):

(   )   Controle das despesas.
(   )   Pagamento somente dos sinistros legítimos.
(   )   Declinação de grande quantidade de sinistros.
(   )   Utilização de provedores e serviços adequadamente precificados.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,V,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,V,V,F
(e)   F,V,V,F
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90) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando houver cosseguro, o nome de todas as seguradoras participantes e, por extenso, os 
respectivos limites de responsabilidade máximos assumidos deverão ser informados:

(   )   No frontispício da apólice.
(   )   No certificado de seguro, se houver.
(   )   No cartão proposta. 
(   )   Em quaisquer materiais promocionais.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,V,V,F
(c)   V,V,V,V
(d)   V,F,V,F
(e)   F,V,V,F

91) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando a operação de seguro fracassa em dar lucro, para compensar as perdas a seguradora 
pode utilizar o(a):

(a)   Reserva de sinistros.
(b)   Reserva de prêmios não ganhos.
(c)   Provisão de sinistros a liquidar.
(d)   Capital adicional para o risco ou subscrição.
(e)   Renda de investimentos.

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

Conforme a Lei Complementar nº 126/2007, a transferência de risco somente será realizada 
em operações de retrocessão com:

(   )   Ressegurador local.
(   )   Ressegurador eventual.
(   )   Sociedade seguradora local. 
(   )   Ressegurador admitido.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,V,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,V,V,V
(e)   F,V,V,F
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93) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O seguro proporciona vários benefícios à sociedade. A afirmação de que pessoas e empresas, 
ao adquirirem apólices de seguro, estão assumindo valores de prêmios pequenos e 
determinados em troca de perdas desconhecidas e possivelmente muito maiores refere-se 
ao(à): 

(a)   Pagamento de perdas.
(b)   Utilização eficiente de recursos.
(c)   Promoção de controle de riscos.
(d)   Satisfação de requisitos legais.
(e)   Fornecimento de base para crédito.

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

As auditorias de sinistros permitem:

(   )   Verificar a exatidão das reservas de sinistros.
(   )   Avaliar fatores qualitativos.
(   )   Avaliar fatores quantitativos.
(   )   Verificar a exatidão da reserva de prêmios não ganhos.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,V,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,V,V,F
(e)   F,V,V,F

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

Conforme a Resolução nº 168/2007, a retrocessão é uma operação de transferência de riscos 
de resseguro de resseguradoras para:

I)     Resseguradores.
II)    Sociedades seguradoras locais.
III)   Mercado de capitais.
IV)    Mercado financeiro.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I é proposição verdadeira.
(b)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(c)   Somente I, II e III são proposições verdadeiras.
(d)   Somente I, III e IV são proposições verdadeiras.
(e)   I, II, III e IV são proposições verdadeiras.
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96) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O objetivo da subscrição é ajudar uma seguradora a constituir e manter uma carteira de 
negócios lucrativa. Para que a subscrição alcance esse objetivo, as seguradoras devem 
minimizar a seleção adversa. Ela ocorre quando indivíduos ou empresas:

(a)   Com menor probabilidade de perda tentam contratar cobertura de seguro.
(b)   Tentam fraudar a seguradora através de declarações falsas.
(c)   Com probabilidade de perdas equivalentes tentam contratar cobertura de seguro.
(d)   Omitem informações essenciais na contratação do seguro.
(e)   Com maior probabilidade de perda tentam contratar cobertura de seguro.

97) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No processo de gestão de sinistros, a reserva de sinistros refere-se a sinistros que: 

(a)   Já ocorreram e foram avisados, mas que ainda não foram liquidados.
(b)   Já ocorreram, foram avisados e foram liquidados.
(c)   Não ocorreram, mas existe previsão de sua ocorrência.
(d)   Não ocorreram, mas serão avisados e liquidados no futuro próximo. 
(e)   Não ocorreram, mas serão avisados e liquidados no longo prazo.

98) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Conforme disposto na Resolução nº 168/2007 e alterações, a transferência de riscos da 
sociedade seguradora ou ressegurador local para empresas ligadas ou pertencentes ao mesmo 
conglomerado financeiro sediadas no exterior:

(a)   É de 40%.
(b)   É de 60%.
(c)   É totalmente liberada.
(d)   Tem limites máximos crescentes no transcorrer do tempo.
(e)   Tem limites máximos decrescentes no transcorrer do tempo.

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

Conforme a Lei Complementar nº 126/2007, a contratação de resseguro e _____________ no 
País ou no exterior será feita mediante negociação direta entre a cedente e o(a) 
___________________  ou por meio de _________________ legalmente autorizado.

(a)   retrocessão / ressegurador / intermediário
(b)   retrocessão / ressegurador / desintermediário 
(c)   cosseguro / ressegurador / desintermediário
(d)   seguro / ressegurador / desintermediário
(e)   seguro / seguradora / intermediário
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100) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando as seguradoras não atendem aos padrões de capital exigidos pelos normativos legais, 
as soluções possíveis são:

(   )   Injetar capital.
(   )   Reduzir as operações.
(   )   Utilizar a retrocessão. 
(   )   Utilizar o resseguro.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,V
(b)   V,V,F,V
(c)   V,F,V,F
(d)   V,V,V,V
(e)   F,V,V,F
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