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GESTÃO EMPRESARIAL

1) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O plano de negócios completo, usualmente, é visto como uma coleção de subplanos, incluindo 
plano financeiro, plano de "marketing" e vendas, plano de produção/operação e plano 
administrativo e:

(a)   Rede de contatos.
(b)   Tempo de empresa.
(c)   Grau de capacitação.
(d)   Recursos humanos.
(e)   Expectativas.

2) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A gestão de negócios em seguros não é complexa, mas precisa ser bem-feita. Para isso, 
podemos afirmar que a regra fundamental é a:

(a)   Criatividade.
(b)   Liderança.
(c)   Capacitação.
(d)   Extroversão.
(e)   Motivação.

3) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A atuação como corretor de seguros tem algumas exigências de entrada e, dentre elas, uma 
das mais importantes é a necessidade de:

(a)   Certificado do ensino superior.
(b)   Experiência.
(c)   Especialização em gestão empresarial.
(d)   Capital de giro.
(e)   Habilitação prévia.

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Mais serviços têm sido demandados dos corretores de seguros, notadamente, em três áreas: 
gerenciamento de riscos, consultoria de seguros e de sinistros. Cada uma dessas demandas 
exige capacitação e:

(a)   Criatividade.
(b)   Experiência.
(c)   Inovação.
(d)   Rede de contatos.
(e)   Admissão de novos talentos.
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GESTÃO EMPRESARIAL

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

Destacar as funções que devem, necessariamente, ser exercidas dentro de uma corretora de 
seguros é o primeiro passo para um bom planejamento de estruturação da operação. Podemos 
afirmar, portanto, que cabem às funções essenciais:

(   )   Captação de investimentos.
(   )   Agendamento de renovações de clientes prospectivos.
(   )   Controle de faturamento (prêmios e comissões).
(   )   Acompanhamento da abertura de sinistros.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Uma sociedade corretora de seguros deve contribuir para o ___________e recolher COFINS 
sobre a receita operacional mensal. O corretor de seguros autônomo, mesmo que 
estabelecido, é _____________desses encargos.

(a)   PIS / isento
(b)   ISS / devedor
(c)   ICMS / dependente
(d)   PIS / dependente
(e)   PASEP / beneficiário

7) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Neste mundo moderno, atual, mecanizado, programado, cautelosamente vigiado, uma das 
poucas saídas que temos para buscar o crescimento e o desenvolvimento tão necessários para 
a empresa e, consequentemente, para cada um de seus membros é o(a):

(a)   Padrão de qualidade.
(b)   Nível criativo.
(c)   Boa gestão.
(d)   Portfólio.
(e)   Modelo financeiro.
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SEGUROS DE RISCOS E RAMOS DIVERSOS

8) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Qualquer alteração restritiva ou que implique ônus para o Segurado, em quaisquer das 
condições em um contrato de seguro, deverá ser realizada através de:

(a)   Apólice.
(b)   Endosso.
(c)   Boleto.
(d)   Sinistro.
(e)   Inspeção.

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

São modalidades do seguro de Riscos Diversos:

(   )   Joalheria.
(   )   Instrumentos Musicais.
(   )   Transporte Internacional.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Sobre os Seguros para Equipamentos Agrícolas, podemos afirmar que:

(   )   Máquinas, equipamentos e implementos autopropulsores, rebocáveis, móveis ou 
estacionários são bens seguráveis. 
(   )   Lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos são bens seguráveis.
(   )   Incêndio acidental é um risco excluído da modalidade Benfeitorias Rurais.

Agora assinale a alternativa correta:

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

11) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Um dos princípios fundamentais do Seguro de Crédito, que tem por objetivo evitar a seleção 
de riscos, é chamado de:

(a)   Participação obrigatória.
(b)   Globalidade das operações.
(c)   Limite de crédito.
(d)   Inspeção de risco.
(e)   Análise do risco.
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SEGUROS DE RISCOS E RAMOS DIVERSOS

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

Quanto ao Seguro de Crédito à Exportação, é correto afirmar que:

I)   Fornece cobertura para riscos políticos.
II)  Os seus devedores estão situados apenas no Mercosul.
III) Pode ter a cobertura fixada em moeda nacional ou estrangeira.
IV)  É operado no Brasil pela Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I e II são proposições verdadeiras.
(b)   Somente II e IV 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.

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

Nos Seguros de Fiança Locatícia, podemos afirmar que:

I)   A inadimplência de aluguéis e/ou encargos caracteriza a ocorrência de sinistro.
II)  O abandono do imóvel não caracteriza a ocorrência de sinistro.
III) Não poderá ser contratada na apólice a participação obrigatória do segurado.

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.

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

No tocante ao Seguro Global de Bancos, podemos afirmar que:

I)   É prevista a cobertura adicional para Infidelidade.
II)  A cobertura básica pode ser contratada de duas formas: Parcial ou Global.
III) Incêndio não decorrente de roubo ou furto qualificado é um risco coberto.

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 RISCOS DE ENGENHARIA

15) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No seguro de Riscos de Engenharia OCC/IM, caso a importância segurada, na data do 
sinistro, não corresponda ao valor total do projeto, o segurado terá ainda aplicada a cláusula 
de:

(a)   Rateio.
(b)   Perda de Prêmio.
(c)   Despesas extraordinárias.
(d)   Gastos Adicionais.
(e)   Propriedades circunvizinhas.

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

Sobre o processo de sinistro nos seguros de Riscos de Engenharia, podemos afirmar que:

(   )   Nas regulações realizadas pelas seguradoras, o ressegurador pode designar assistente 
ou solicitar cópia do relatório de regulação.
(   )   A seguradora pode assistir a regulação realizada pelo ressegurador.
(   )   A liquidação dos sinistros será feita num prazo não superior a 30 dias, contados a partir 
do cumprimento de todas as exigências feitas ao segurado.
(   )   Os pagamentos de indenização de sinistros ocorrem na etapa denominada "liquidação do 
sinistro".

Agora assinale a alternativa correta:

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

17) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A cobertura que visa resguardar, financeiramente, o construtor/montador de danos e avarias 
que possam sofrer os equipamentos de sua propriedade ou sob sua responsabilidade, 
envolvidos na execução do projeto segurado, denomina-se:

(a)   Cobertura de Despesas Extraordinárias.
(b)   Cobertura de Equipamentos Móveis/Estacionários utilizados na Obra.
(c)   Cobertura de Desentulho.
(d)   Cobertura de Obras Concluídas.
(e)   Cobertura de Responsabilidade Civil Geral.

18) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nos Seguros de Riscos de Engenharia OCC/IM, durante a vigência da apólice, pode-se dizer, 
em relação ao valor em risco (VR) e à importância segurada (LMI), exceto quando esta é 
alterada por endosso, que:

(a)   O VR é igual ao LMI.
(b)   O VR tem um valor fixo, enquanto que o LMI é decrescente.
(c)   O VR tem valor crescente, enquanto que o LMI é fixo.
(d)   Tanto o VR quanto o LMI têm valores fixos.
(e)   Enquanto o VR é decrescente, o LMI tem valor crescente.
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SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA

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

No Seguro de Obras Civis em Construção/Instalação e Montagem, não é possível estabelecer 
uma tarifa _______, pois cada empreendimento possui suas condições próprias; portanto, cada 
_______ deve ser taxado individualmente, de acordo com seu ____________ de 
Construção/Instalação e Montagem.

(a)   fixa / risco / projeto
(b)   fixa / sinistro / entendimento
(c)   variável / risco / projeto
(d)   fixa / risco / entendimento
(e)   mensal / risco / projeto

20) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Com a contratação de um seguro na modalidade de OCC/IM, o segurado fica garantido contra 
diversos riscos, de origem súbita e imprevisível, e desde que os danos causados às obras 
sejam decorrentes de acidente(s), como (mas não limitados a):

(a)   Responsabilidade civil.
(b)   Reações nucleares, radiação ou contaminação radioativa.
(c)   Ventos, tempestades e raios.
(d)   Furto simples e desaparecimento. 
(e)   Ação proposital ou negligência do segurado ou de seus representantes.

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

A Cobertura Básica de Obras Civis em Construção e/ou Instalações e Montagens se aplica 
basicamente à garantia contra __________, _____________ e _________, decorrentes de 
eventos cobertos durante o prazo de execução e vigência da apólice.

(a)   danos materiais / súbitos / imprevistos
(b)   danos pessoais / súbitos / imprevistos
(c)   danos materiais / súbitos / previstos
(d)   danos materiais / esperados / imprevistos
(e)   danos materiais / esperados / previstos
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SEGUROS DE AUTOMÓVEIS, RCF E APP

22) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A vistoria prévia é obrigatória em alguns casos e dispensada em outros. Dentre as opções 
abaixo, aquela que representa a obrigatoriedade é:

(a)   Mudança da cobertura básica nº 2 para a cobertura básica nº 1.
(b)   Renovação de apólice de congênere.
(c)   Renovação de apólice da própria seguradora apenas para veículos com idade inferior a 
dez anos.
(d)   Mudança da cobertura básica nº 1 para a cobertura básica nº 2.
(e)   Endossos cuja finalidade seja a de corrigir dados como: características do segurado 
(nome, CPF), placa do veículo, conta-corrente para débito do prêmio.

23) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na ocorrência de um sinistro caracterizado como indenização integral, a seguradora garantirá 
ao segurado uma indenização adicional com valores fixados na apólice e que correspondam a 
um percentual do valor indenizado. Essa afirmação refere-se ao(à)(s):

(a)   Valor de Novo.
(b)   Despesas extraordinárias.
(c)   RCF.
(d)   Extensão de perímetro.
(e)   Carta Verde.

24) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A tabela utilizada pelas seguradoras que apresenta os valores médios de mercado de veículos 
nacionais e importados, elaborada com base em pesquisas (cotações) realizadas em 
concessionárias e lojas de revenda de veículos, é denominada:

(a)   Prazo curto.
(b)   FIPE.
(c)   Dinâmica.
(d)   Tábua de mortalidade.
(e)   Atuarial.

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

O pagamento do __________ e eventuais __________ garantem ao segurado o direito a uma 
indenização, proveniente dos riscos e limites cobertos pela apólice de seguro contratado.

(a)   sinistro / complementos
(b)   sinistro / prêmios
(c)   prêmio / sinistros
(d)   prêmio / endossos
(e)   ressarcimento / endossos
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SEGUROS DE AUTOMÓVEIS, RCF E APP

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

Sobre o seguro DPVAT - Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via 
Terrestre -,  é correto afirmar que:

I)   É o único seguro no Brasil que dá cobertura à totalidade da população, inclusive visitantes 
estrangeiros que sejam vítimas de acidentes de trânsito no país.
II)  O pagamento do DPVAT à vista será no vencimento da cota única ou na 1ª parcela do 
IPVA. Se for isento de IPVA será junto com emplacamento ou licenciamento anual.
III) A vigência do seguro DPVAT conforma-se ao ano civil. 

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.

27) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre o seguro de Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos - RCF -,  podemos afirmar 
que:

(a)   Garante a cobertura para as pessoas transportadas no veículo segurado, inclusive seu 
condutor, no momento de um acidente.
(b)   Garante a cobertura ao casco do veículo segurado.
(c)   Garante a cobertura das despesas extraordinárias do segurado.
(d)   Garante danos ou prejuízos relativos ao veículo segurado propriamente dito.
(e)   Garante a indenização dos danos materiais e/ou corporais causados a terceiros pelo 
veículo segurado.

28) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Seguro de Automóvel que admite reparação dos veículos com a utilização de peças oriundas 
do mercado de desmontagem de veículos é denominado:

(a)   Seguro Auto Valor de Mercado.
(b)   Seguro Auto Valor Determinado.
(c)   Seguro Auto Popular.
(d)   Seguro Auto Particular.
(e)   Seguro Auto Indeterminado.
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