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Prova: Tipo: A

SAÚDE SUPLEMENTAR

1) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

É um instrumento de extrema importância, criado em 1990, que passou a receber um 
relevante volume de queixas dos consumidores em relação aos planos de saúde. Hoje é 
responsável pela mediação dos conflitos entre a sociedade e as empresas de saúde privada. 
Estamos falando do:

(a)   Estatuto do Idoso.
(b)   Estatuto da Criança e do Adolescente.
(c)   Código de Defesa do Consumidor. 
(d)   Código de Ética Médica.
(e)   Supremo Tribunal de Justiça.

2) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Uma das condições exigidas pela ANS para o encerramento das atividades e o cancelamento 
da autorização de funcionamento de uma operadora por sua própria decisão é a apresentação 
da declaração de inexistência de:

(a)   Garantias financeiras.
(b)   Produto com registro ativo.
(c)   Plano Referência registrado.
(d)   Qualquer beneficiário vinculado aos seus planos com registro.
(e)   Registro de plano antigo.

3) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

É vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços 
contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de planos de 
assistência à saúde e seguradoras especializadas em saúde, de depósito de qualquer natureza, 
nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito no ato ou anteriormente à prestação 
do serviço. Esta afirmação refere-se à (ao):

(a)   Caução.
(b)   Direcionamento.
(c)   Autorização prévia.
(d)   Carência.
(e)   Franquia.

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A rede assistencial, para efeito da legislação, está assim classificada:

(a)   Própria e cooperada apenas.
(b)   Credenciada e assistencial, impreterivelmente.
(c)   Somente credenciada direta e indireta.
(d)   Conveniada e assistencial, exclusivamente.
(e)   Própria, credenciada direta, credenciada indireta e referenciada.
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SAÚDE SUPLEMENTAR

5) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nos casos de planos coletivos, para a mensuração do risco e a adequada formação de preço 
que assegure a viabilidade econômica e financeira do contrato, é necessário levantar, entre 
outros, o seguinte dado da empresa ou da organização contratante:

(a)   Balanço dos últimos 02 anos da empresa interessada.
(b)   Se é uma empresa Estatal.
(c)   Ramo de atividade (risco da atividade).
(d)   O produto que a empresa produz ou comercializa.
(e)   O quantitativo de diretores.
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RISCO E PRECIFICAÇÃO DE SEGUROS DE BENEFÍCIOS

6) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O profissional que calcula a taxa a ser cobrada pelo seguro é o:

(a)   Atuário.
(b)   Subscritor ou "underwriter".
(c)   Contador.
(d)   Advogado.
(e)   Corretor.

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

No que se refere à subscrição, é correto afirmar que: 

I)   Também é conhecida como "underwriting" ou análise de risco.
II)  Pode ser definida como o processo de decisão quanto à aceitação ou rejeição de um risco 
por uma seguradora.
III) Determinará, também, os capitais segurados e as condições sob as quais os riscos 
aceitáveis serão segurados.

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

8) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O método de precificação usado quando não se tem informação suficiente no processo de 
precificação é a (o):

(a)   Prêmio puro.
(b)   Julgamento ou subjetivo.
(c)   Tábua de mortalidade.
(d)   Subscrição ou "underwriting".
(e)   Informação assimétrica.

9) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Todas as tábuas de mortalidade apresentam os mesmos símbolos. O símbolo qx da tábua de 
mortalidade significa:

(a)   Idades, por ordem cronológica.
(b)   Quantidade de pessoas vivas na idade x.
(c)   Quantidade de pessoas mortas na idade x. 
(d)   Probabilidade de morte.
(e)   Probabilidade de sobrevivência de uma pessoa com idade x.
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RISCO E PRECIFICAÇÃO DE SEGUROS DE BENEFÍCIOS

10) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Um plano de seguro que pague uma indenização à vista, em função da morte do segurado, 
pode ser estruturado no regime financeiro de: 

(a)   Repartição simples ou de capitalização.
(b)   Repartição de capitais de cobertura ou de capitalização, exclusivamente.
(c)   Repartição simples ou repartição de capitais de cobertura. 
(d)   Capitalização, exclusivamente.
(e)   Repartição de capitais de cobertura, exclusivamente.
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SEGUROS DE PESSOAS

11) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A pessoa física ou jurídica que faz a intermediação da contratação do plano é denominada: 

(a)   Averbador.
(b)   Estipulante.
(c)   Corretor.
(d)   Proponente.
(e)   Agenciador.

12) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre os sujeitos da operação de um plano de Seguros de Pessoas, é correto afirmar que:

(a)   Beneficiário somente pode ser uma pessoa física.
(b)   Corretor somente pode ser uma pessoa jurídica.
(c)   Estipulante pode ser uma pessoa física ou jurídica.
(d)   Somente nos planos individuais existe a figura do estipulante.
(e)   Seguradora pode ser uma pessoa física.

13) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No Seguro de Pessoas com cobertura por sobrevivência, é obrigatória a previsão de dois 
valores garantidos. São eles:

(a)   Resgate e Saldamento.
(b)   Resgate e Portabilidade.
(c)   Resgate e Prolongamento.
(d)   Saldamento e Portabilidade.
(e)   Saldamento e Prolongamento.

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

Sobre a assistência financeira, pode-se afirmar que:

I)     É o empréstimo financeiro concedido ao titular de plano de Seguros de Pessoas.
II)    É concedida mediante contrato firmado entre o segurado e a seguradora.
III)   Poderá ser concedida a segurado que possua exclusivamente plano de Seguro de 
Pessoas estruturado no regime financeiro de repartição simples.
IV)    Pode ser concedida depois do pagamento da indenização.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   Somente I é proposição verdadeira.
(b)   Somente I e II 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.
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SEGUROS DE PESSOAS

15) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Tecnicamente, a migração de apólices de Seguros de Pessoas consiste:

(a)   Na portabilidade de planos de uma seguradora para a outra.
(b)   Na transferência de apólice coletiva, em período não coincidente com o término da 
respectiva vigência.
(c)   Em uma solicitação expressa feita pelo segurado pessoa física para que seu plano seja 
transferido imediatamente para outra seguradora.
(d)   Na transferência de apólice individual, a qualquer tempo, de acordo com o interesse do 
segurado.
(e)   Na transferência de apólice individual ou coletiva, apenas em período coincidente com o 
término da respectiva vigência.

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

Com relação aos instrumentos contratuais das coberturas de risco num plano de Seguro de 
Pessoas, podemos afirmar que:

I)   Na formalização da contratação são utilizados os seguintes instrumentos contratuais: 
proposta de contratação, proposta de adesão, apólice e certificado individual.
II)  Na contratação de um plano Coletivo, quem assina a proposta de contratação é o 
Estipulante.
III) Na contratação de um plano Individual, quem assina a proposta de contratação é o 
Segurado.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Seguros de Pessoas com capital global é a modalidade de contratação coletiva de coberturas 
de risco em que o valor do(a) __________ referente a cada componente sofre variações 
decorrentes de mudanças na composição do grupo segurado.

(a)   prêmio
(b)   taxa de risco
(c)   capital segurado
(d)   probabilidade de ocorrência de sinistros
(e)   contribuição do estipulante
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SEGUROS DE PESSOAS

18) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O plano que garante o pagamento do capital segurado em função da sobrevivência do 
segurado ao período de diferimento ou em função da sua morte ocorrida durante aquele 
período, sem reversão de resultados financeiros, é denominado: 

(a)   Dotal Puro.
(b)   Dotal Misto.
(c)   Dotal Misto com Performance.
(d)   Temporário.
(e)   Temporário com Performance.

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

Sobre a portabilidade, podemos afirmar que:

I)   Independentemente do número de prêmios pagos, o segurado poderá solicitar a 
portabilidade total ou parcial.
II)  Não pode haver portabilidade parcial.
III) Poderão ser solicitadas portabilidades a qualquer momento.

Agora assinale a alternativa correta:

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

20) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O processo de apuração dos prejuízos sofridos pelo segurado e por todos os demais 
elementos que influenciam no cálculo da indenização e no direito a ela chama-se:

(a)   Subscrição.
(b)   Investigação.
(c)   Mitigação de risco.
(d)   Vistoria.
(e)   Regulação de sinistro.
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OPERAÇÕES DE SEGUROS

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

Pode ser dito que no desenvolvimento de uma efetiva estratégia de operações, as prioridades 
competitivas são: custos, ___________, entrega, ___________  e serviços agregados.

(a)   margens de lucro / produção em série
(b)   rapidez / valor agregado
(c)   qualidade / flexibilidade
(d)   descontos / rentabilidade
(e)   cotação / rapidez

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

A qualidade de processo é crítica em qualquer segmento de mercado. A meta de qualidade de 
processo é produzir produtos ou serviços sem intercorrências. Em seguros, isso pode ser 
verificado, por exemplo:

I)   Quando as apólices são emitidas dentro dos prazos previstos pela legislação.
II)  Pela fluidez dos processos de sinistros.
III) Pela ausência de problemas na cotação e emissão das apólices.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

O ciclo de serviços na seguradora inicia quando ela executa uma cotação e pode terminar 
quando:

I)   Termina a vigência do seguro.
II)  A apólice é emitida.
III) O resseguro é processado.
IV)  Ocorre um sinistro (se a apólice não perdurar).

Agora assinale a alternativa correta:

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

24) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O retorno aos acionistas, aos clientes e à sociedade são alguns dos objetivos da:

(a)   Auditoria interna.
(b)   Governança externa.
(c)   Auditoria externa.
(d)   Governança corporativa.
(e)   Gerência de custos.
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OPERAÇÕES DE SEGUROS

25) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando uma seguradora se estrutura em Unidades Estratégias de Negócios, ela está 
utilizando a estrutura: 

(a)   Rede.
(b)   Matricial.
(c)   Funcional.
(d)   Divisional.
(e)   Composta.

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

Cosseguro é a operação de __________ de responsabilidades entre as próprias 
_____________, cada qual com responsabilidade ___________  pela parte que assumir no 
todo.

(a)   retenção / seguradoras / proporcional
(b)   cessão / seguradoras / não proporcional
(c)   cessão / resseguradoras / assimétrica
(d)   retenção / resseguradoras / não proporcional
(e)   cessão / seguradoras / proporcional

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

Os processos ________________________  viabilizam o funcionamento coordenado dos 
vários subsistemas de uma organização, em busca de seu desempenho geral, garantindo o 
suporte adequado aos processos de negócio.

(a)   exclusivamente internos
(b)   gerenciais
(c)   organizacionais
(d)   primários
(e)   secundários

28) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Podemos afirmar que uma corretora de seguros é uma empresa:

(a)   Lucrativa.
(b)   Complementar.
(c)   De grande porte.
(d)   Complexa.
(e)   De serviços.

29) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Uma empresa corretora de seguros é estruturada, basicamente, em áreas distintas como:

(a)   Capacitação e subscrição apenas.
(b)   Financeira e administrativa apenas.
(c)   Técnica e administrativa apenas.
(d)   Comercial, administrativa e técnica.
(e)   Subscrição, financeira e capacitação.
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OPERAÇÕES DE SEGUROS

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

Relativamente às funções da área comercial de uma corretora de seguros, podemos afirmar 
que lhe cabe:

(   )   Captar clientes.
(   )   Atender aos clientes, orientando-os como proceder em caso de sinistro.
(   )   Consolidar os extratos bancários da corretora.

Agora assinale a alternativa correta:

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

31) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Princípio Básico da Seguridade Social que define que o legislador deve selecionar as 
contingências sociais mais importantes e distribuí-las a um maior número possível de pessoas 
acometidas de necessidades é denominado:

(a)   Universalidade da cobertura e do atendimento.
(b)   Seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços.
(c)   Diversidade da base de financiamento.
(d)   Irredutibilidade do valor dos benefícios.
(e)   Equidade na forma de participação do custeio.

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

As Entidades ___________ de Previdência Complementar são entidades _______ lucrativos.

(a)   fechadas / com fins
(b)   de fundo de pensão / com fins
(c)   abertas / sem fins
(d)   fechadas / sem fins
(e)   de fundos multipatrocinados / com fins

33) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O órgão fiscalizador das Entidades Abertas de Previdência Complementar é o (a):

(a)   CNSP.
(b)   PREVIC.
(c)   CNPC.
(d)   Banco Central.
(e)   SUSEP.

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

Plano Coletivo Instituído é um plano em que a ______________ propõe a contratação, ficando 
investida de poderes de representação exclusivamente para contratá-lo, _______________, 
total ou parcialmente, do custeio do plano. 

(a)   pessoa física / sem participar
(b)   pessoa jurídica / participando
(c)   pessoa física ou jurídica / sem participar
(d)   pessoa física ou jurídica / participando
(e)   Pessoa jurídica / sem participar

35) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Para a cobertura por sobrevivência, o período compreendido entre a data de início de vigência 
da cobertura por sobrevivência e a data contratualmente prevista para o início do pagamento 
do benefício é denominado período de: 

(a)   Diferimento.
(b)   Pagamento da cobertura.
(c)   Pagamento do benefício.
(d)   Carência.
(e)   Suspensão.
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

36) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nos planos de Previdência Complementar Aberta, o direito que os participantes têm de 
retirar os recursos da provisão matemática de benefícios a conceder é chamado de:

(a)   Saldamento.
(b)   Resgate.
(c)   Prêmio.
(d)   Portabilidade.
(e)   Franquia.

37) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Podemos afirmar que é uma característica do PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre:

(a) O percentual de carregamento ser de, no máximo, 30%.
(b) Ser sempre estruturado na modalidade de contribuição variável.
(c) Garantir aos participantes, durante o período de diferimento, taxa de juros.
(d) Garantir aos participantes, durante o período de diferimento, índice de atualização de 
valores.
(e) Oferecer risco biométrico para a seguradora durante o período de diferimento.

38) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O percentual máximo de carregamento que pode ser cobrado da contribuição efetuada para a 
cobertura estruturada na modalidade de benefício definido é de:

(a)   5%
(b)   10%
(c)   15%
(d)   25%
(e)   30%

39) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O plano que tem por objetivo a concessão de um pecúlio ao próprio participante, em 
decorrência de sua invalidez total e permanente, ocorrida durante o período de cobertura e 
após cumprido o período de carência estabelecido em cada plano, é denominado:

(a)   Plano de Renda por Invalidez.
(b)   Plano de Pecúlio por Invalidez.
(c)   Plano de Pensão por Invalidez.
(d)   Plano de Pensão por Prazo Certo.
(e)   Plano de Pensão ao Cônjuge ou companheiro(a).

40) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O sistema PEPS (Primeiro a Entrar Primeiro a Sair) foi estabelecido para os resgates 
ocorridos antes da concessão do benefício, significando que os valores serão resgatados:

(a)   Pela média ponderada das contribuições.
(b)   Pela média simples das contribuições.
(c)   Sem levar em consideração os rendimentos.
(d)   A partir das contribuições mais antigas.
(e)   A partir das contribuições mais recentes.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS

41) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A ISO - International Organization for Standartizat ion,  publicou a ISO 31000:2009, cujo 
objetivo é estabelecer princípios e orientações genéricas sobre a(s):     

(a)   Gestão de riscos.
(b)   Coberturas securitárias.
(c)   Inspeções de sinistros.
(d)   Gestão financeira.
(e)   Cobertura técnica.

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

Podemos considerar que tanto os _________________ quanto as seguradoras devem 
entender como as empresas empreendem o processo de gerenciamento dos riscos 
_____________.

(a)   corretores de seguros / puros
(b)   agentes de seguros / alternativos
(c)   reguladores de avarias / precificados
(d)   órgãos sindicais / anômalos
(e)   financistas / financeiros

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

A relação entre o estudo dos riscos e seguros se tornou muito próxima a partir da percepção, 
por parte das seguradoras, de que para subscrever determinados riscos, era necessário:

(   )   Conhecer o passado para poder projetar o futuro.
(   )   Conhecer apenas o baixo rendimento da produção industrial.
(   )   Entender, exclusivamente, os custos diretos nas perdas com incidentes.

Agora assinale a alternativa correta:

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

44) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Seguro é uma das formas de tratamento de risco que:

(a)   Não atende as estratégias de prevenção contra os impactos financeiros de possíveis 
perdas.
(b)   Previne somente como estratégia de perdas nos riscos especulativos.
(c)   Reduz o conceito do programa de ganhos financeiros.
(d)   Atende ao conceito de financiamento dos riscos por meio da transferência de riscos.
(e)   Dispensa as empresas de apresentarem aos seguradores a execucão de um programa de 
gerenciamento de riscos.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS

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

A gestão de riscos é:

I)   Parte integrante de todos os processos organizacionais.
II)  Uma atividade autônoma separada das principais atividades e processos da organização.
III) Sistemática, estruturada e oportuna.

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.

46) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O gerenciamento de riscos é parte integrante das boas técnicas empresariais. Aprender a 
gerenciar riscos de maneira eficiente e eficaz possibilita:

(a)   Maior incidência de riscos.
(b)   Melhoria contínua através da inovação.
(c)   Piora na reputação das empresas.
(d)   Menor proteção ao meio ambiente.
(e)   Aumento nos prêmios de seguros.

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

Os riscos que uma empresa apresenta em suas atividades podem ter origem em fontes:

I)   Internas ou externas.
II)  Previstas ou aleatórias.
III) Tangível ou intangível.

Agora assinale a alternativa correta:

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

48) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Segundo a Circular SUSEP nº 321/2006, a inspeção é feita por peritos para verificação das 
condições do objeto do seguro. A inspeção de riscos é:

(a)   A fase na qual é feito o levantamento da causa e extensão do dano.
(b)   A procura de riscos expostos, por meio do levantamento de informações e da verificação 
dos aspectos funcionais e operacionais dos empreendimentos.
(c)   Feita obrigatoriamente em todos os casos de seguro.
(d)   Feita apenas em casos de sinistros no qual não há perigos que possam significar 
acidentes com perdas.
(e)   É facultativa em todos os casos de seguros.
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49) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Com relação à atuação dos corretores como consultores de riscos, é correto afirmar que:

(   )   É aquele que coloca a mão na massa para executar a solução da gestão de riscos.
(   )   É aquele que, conhecendo o problema, estuda e apresenta as possíveis alternativas de 
solução.
(   )   Apresenta as possíveis vantagens, benefícios, e as limitações do seguro aos seus 
clientes.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

O Gerenciamento de Riscos é uma tarefa das empresas, mas na etapa de ________________, 
contar com a assessoria de um ________________________, que conheça o processo e possa 
traduzi-lo, transformando-o em uma oferta de seguros para o mercado, é fundamental. 

(a)   renovação das apólices / inspetor de risco
(b)   tratamento dos riscos / corretor de seguros
(c)   renovação das apólices / corretor de seguros
(d)   inspeção do risco / consultor financeiro
(e)   inspeção do risco / corretor de seguros
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