
62º EHCS DIA 4 TIPO B

Data: 17/01/2019

Prova: Tipo: B

RAMOS DIVERSOS I - RISCOS DIVERSOS E GARANTIA

1) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação ao Seguro Garantia Estendida, é correto afirmar:

(a)   É um seguro não proporcional, ou seja, contratado a Risco Absoluto.
(b)   Os planos de Seguro Garantia não poderão prever franquia tampouco participação do 
segurado.
(c)   A seguradora terá o prazo de até 12 (doze) meses para indenizar o segurado.
(d)   A única maneira possível para indenizar o segurado é o pagamento em dinheiro.
(e)   O prazo de vigência do seguro será sempre de 12 meses, por isso não é necessário 
indicar na apólice ou no certificado de seguro.

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

As condições contratuais da apólice de Seguro Fidelidade estabelecem que cabe ao segurado:

I)   Tomar precauções para evitar a ocorrência de sinistros, como o controle de estoques.
II)  Tomar as medidas possíveis para redução dos prejuízos em casos de sinistros.
III) Contratar outro Seguro Fidelidade para garanti r as mesmas pessoas.

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.

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

A denominação Seguros de Ramos Diversos é utilizada para designar os seguintes ramos de 
seguro:

(   )   Riscos Diversos.
(   )   Equipamentos.
(   )   Garantia.
(   )   Fiança Locatícia.

Agora assinale a alternativa correta:

(a)   V,F,V,F
(b)   F,V,F,V
(c)   V,V,V,V
(d)   F,V,V,F
(e)   V,F,F,V
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RAMOS DIVERSOS I - RISCOS DIVERSOS E GARANTIA

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre a modalidade Valores, pode-se afirmar que é(são) risco(s) coberto(s):

(a)   Extorsão, sem sequestro.
(b)   Furto simples, apropriação indébita ou estelionato.
(c)   Extravio ou desaparecimento inexplicável.
(d)   Infidelidade ou ato doloso de diretores, sócios, prepostos e/ou empregados.
(e)   Extorsão mediante sequestro e furto simples.

5) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Isentar a seguradora da obrigação de pagar qualquer indenização quando o segurado não 
cumprir as obrigações previstas na apólice é objetivo da:

(a)   Cláusula de Reposição.
(b)   Cláusula de Perda da Indenização.
(c)   Cláusula de Caducidade do Seguro.
(d)   Cláusula de Sub-rogação de Direitos.
(e)   Cláusula de Renovação do Seguro.

6) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Entre os principais riscos excluídos na modalidade Multirriscos de Obras de Arte estão:

(a)   Incêndio, raio, explosão de qualquer natureza e suas consequências.
(b)   Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, corrosão, incrustação.
(c)   Roubo e furto qualificado, inclusive os danos provocados por simples tentativa.
(d)   Alagamento, desmoronamento, terremoto, tremores de terra e maremotos.
(e)   Tumultos, motins e riscos congêneres, inclusive atos dolosos praticados por terceiros.

7) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A forma de contratação do limite máximo de indenização deverá ser estabelecida nas 
Condições Gerais do seguro. O limite máximo de garantia pode ser contratado sob a(s) 
seguinte(s) forma(s):

(a)   Somente sob a forma risco absoluto.
(b)   Somente sob a forma risco total.
(c)   Sob as formas risco relativo e risco absoluto apenas.
(d)   Sob as formas risco absoluto e risco total apenas.
(e)   Risco absoluto, risco relativo e risco total.
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RAMOS DIVERSOS I - RISCOS DIVERSOS E GARANTIA

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

As principais condições das apólices de Seguros Garantia, em linha gerais, são: isenção de 
responsabilidade; pagamento do prêmio, contragarantias; restabelecimento de limite; valor de 
garantia; e taxa e prêmio.  Sobre essas condições, é correto afirmar que:

(   )   Cabe à seguradora o pagamento do prêmio do seguro, sendo permitido o cancelamento 
da apólice por falta do pagamento do prêmio total ou parcial.
(   )   A seguradora ficará isenta de responsabilidade em relação à apólice em caso de 
descumprimento das obrigações do tomador, decorrente de atos ou fatos de responsabilidade 
do segurado.
(   )   O procedimento que extingue a garantia oferecida pelo Seguro Garantia é a devolução da 
apólice à seguradora ou a apresentação de declaração de cumprimento integral das obrigações 
do Tomador.

Agora assinale a alternativa correta.

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

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

São partes integrantes do Seguro Garantia:

(   )   Tomador e Segurado.
(   )   Beneficiário e Terceiros.
(   )   Segurador e Sinistro.

Agora assinale a alternativa correta:

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

10) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre a Modalidade Material Rodante (Veículos Ferroviários), é correto afirmar que:

(a)   Abrange qualquer material rodante operando em locais subterrâneos ou submersos. 
(b)   Desgaste, corrosão e ferrugem são riscos cobertos por esta modalidade.
(c)   A cobertura acessória ou adicional admitida é a de Danos Elétricos.
(d)   Lucros Cessantes é um risco coberto por esta modalidade.
(e)   Incêndio e explosão são riscos excluídos por esta modalidade.
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GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA

11) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação à participação do corretor no processo de abertura, aviso e acompanhamento de 
sinistros, podemos afirmar que: 

(a)   Quando ocorre um sinistro, quanto mais organizada estiver a empresa para fornecer as 
informações necessárias ao trabalho dos reguladores, melhor. 
(b)   Sua atuação não interfere na velocidade do atendimento ao sinistro. 
(c)   Não é recomendado orientar o segurado quanto àquilo que é ou não indenizável segundo 
o contrato de seguro (condições).
(d)   Não é necessário acompanhar as inspeções dos peritos indicados pela seguradora, 
facilitando o acesso à empresa, ao local em que ocorreu o sinistro e às pessoas que possam 
fornecer informações.
(e)   É indiferente o apoio do corretor ao segurado no acompanhamento da liquidação e da 
indenização.

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

Em relação ao conceito de Contabilidade, podemos afirmar:

I)   Contabilidade é a ciência que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e 
qualitativas ocorridas no patrimônio.
II)   A contabilidade é a responsável pela escrituração e apuração dos resultados, ou seja, se a 
empresa obteve lucro ou prejuízo em determinado período.
III)   Todas as movimentações existentes no patrimônio de uma entidade são registradas pela 
Contabilidade, que resume os fatos em forma de relatórios.

Agora a 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.

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

Quando nos referimos aos impedimentos de Ordem Legal e Profissional para o exercício da 
profissão de corretor de seguros, pode-se afirmar que:

I)   Não há impedimento de ordem legal contra os falidos.
II)  O corretor de seguros não pode exercer cargo ou emprego em pessoa jurídica de direito 
público.
III) Ter emprego em sociedade seguradora não se caracteriza em impedimento de Ordem 
Profissional.

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.
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GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA

14) CORRELACIONE AS COLUNAS ABAIXO E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA C ORRETA

No que tange ao desafio da liderança, a mudança de paradigma é ainda mais sensível. A arte 
de saber delegar é cada vez mais uma necessidade dentro de uma organização, nomeadamente 
no que se refere à sua gestão. A seguir, temos um comparativo do antigo modelo de liderança 
e do modelo atual, mais próximo e mais participativo das atividades de toda a equipe. Associe 
o modelo de liderança à sua característica.

1)   Modelo Antigo. 
2)   Modelo Atual. 

(  )   Ser um chefe.
(  )   Trabalhar em equipe.
(  )   Centralizar a autoridade.
(  )   Distribuir liderança.

Agora assinale a alternativa correta: 

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

15) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Uma determinada corretora possui ramo de atuação apenas em um segmento de seguro, 
como, por exemplo, Seguro Saúde. Este tipo de corretora costuma ter equipes de vendas 
altamente especializadas e parcerias muito sólidas com determinadas companhias. Sobre o 
tipo de segmentação, essa corretora pode ser caracterizada como:

(a)   Segmentada.
(b)   Inovadora.
(c)   Generalista.
(d)   Especialista.
(e)   Parceira.

16) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação ao Ativo Imobilizado, podemos afirmar que:

(a)   Os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados não podem ser 
considerados como ativo imobilizado.
(b)   São ativos circulantes que têm a realização dentro do período contábil.
(c)   São ativos intangíveis, como o valor da marca da empresa ou direitos autorais.
(d)   São disponibilidades para capital de giro. 
(e)   É o conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, 
caracterizados por apresentar-se na forma tangível.
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GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA

17) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O regime de impostos criado em 2006 com o objetivo de simplificar o pagamento de tributos 
por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), além de dar o tratamento 
diferenciado para essas empresas é chamado de: 

(a)   Lucro Presumido.
(b)   Lucro Real.
(c)   Simples Nacional.
(d)   Microempreendedor individual (MEI).
(e)   Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

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

A concepção de uma empresa, seja ela grande ou pequena, com ou sem fins lucrativos, não se 
torna possível sem a adoção de uma série de princípios administrativos que engendrarão a 
organização e o seu consequente desenvolvimento. Os princípios administrativos são dados 
pelos seguintes fatores:

I)   Planejamento.
II)  Organização.
III) Direção. 
IV)  Controle.

Agora assinale a alternativa correta:

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

19) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando uma empresa tem a consciência de que é preciso estabelecer um compromisso com a 
força de trabalho, baseado em respeito mútuo com uma comunicação aberta, ou seja, com o 
envolvimento de todos, ela demonstra estar comprometida com a:

(a)   Gestão de "Marketing".
(b)   Gestão de Pessoas.
(c)   Gestão Comercial.
(d)   Gestão Financeira.
(e)   Gestão de Pós-Venda.

20) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação ao Fluxo de Caixa, podemos afirmar:

(a)   O fluxo de caixa é um instrumento de elaboração e utilização exclusiva da área financeira.
(b)   É um instrumento que possibilita o planejamento e o controle dos recursos financeiros de 
uma empresa.
(c)   É um relatório que evidencia a situação patrimonial da empresa. 
(d)   O fluxo de caixa apresenta todo o resultado da empresa, se obteve lucro ou prejuízo em 
um determinado período.
(e)   É um instrumento que possibilita o melhor gerenciamento dos imobilizados de uma 
empresa.
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EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS

21) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em relação aos estudos dos modelos de gestão empresarial, é correto afirmar que:

(a)   São fundamentais para que se possa entender como as empresas são construídas e 
constituídas.
(b)   Buscam especificamente a análise dos conceitos de durabilidade das empresas familiares.
(c)   Analisam superficialmente o conceito de "commodities" no mercado.
(d)   Adotam mecanismos de vendas de alto impacto.
(e)   Visam explorar única e exclusivamente as novas práticas de produção fabril.

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

Sobre o Corretor de Seguros, podemos afirmar que:

(   )   A principal característica do corretor de seguros é atuar na base da confiança e fazer 
sucesso à medida que consegue travar relacionamentos.
(   )   Uma obrigação do corretor de seguros é a de se manter atualizado.

 (   )   Um corretor de seguros é um consultor pessoal ou empresarial.
(   )   Deve ser capaz de apresentar as melhores opções de cobertura para a transferência de 
riscos de seus clientes.

Agora assinale a alternativa correta:

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

23) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A etapa de pós-venda no processo de vendas consultivas consiste:

(a)   No processo de acompanhamento e relacionamento com o cliente após a emissão da 
apólice.
(b)   Em concluir a negociação de forma assertiva e no momento mais oportuno.
(c)   Em definir e apresentar uma proposta de valor com vantagens e benefícios bem claros.
(d)   Na etapa de maturação e de apresentação da proposta comercial.
(e)   Na identificação dos clientes potenciais e seus contatos, com base nos objetivos definidos 
no plano de vendas.

24) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Um líder que dá total espaço para os seus colaboradores, permitindo que eles se sintam à 
vontade para criar, para desenvolver e para ter ideias inovadoras é classificado como:

(a)   Líder "coach".
(b)   Líder empreendedor.
(c)   Líder autoritário.
(d)   Líder motivador.
(e)   Líder liberal.
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EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS

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

São informações iniciais importantes para quem quer abrir um negócio:

(   )   Quanto custará para abrir o negócio.
(   )   O que é necessário, em termos de infraestrutura, para começar a trabalhar.
(   )   Quanto tempo é necessário para treinar os funcionários.
(   )   O que os funcionários precisam aprender.

Agora assinale a alternativa correta:

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

26) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

As corretoras de seguros podem ser constituídas sob a forma de sociedade simples ou 
empresária e:

(a)   Anônima.
(b)   Individual.
(c)   Limitada.
(d)   Ampla.
(e)   Específica.

27) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O conjunto de crenças e princípios que orientam as atividades e operações de uma empresa é 
chamado de:

(a)   Missão.
(b)   Pilares.
(c)   Bases.
(d)   Objetivo.
(e)   Valores.

28) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A preocupação com as mudanças dentro da empresa deu origem à chamada:

(a)   Gestão de Projetos.
(b)   Administração Estratégica.
(c)   Política de Mudanças.
(d)   Administração de Conflitos.
(e)   Estratégia de Negócios.
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EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS

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

Tanto as ___________________, como as possíveis ameaças, advêm dos ambientes político, 
econômico, social e, também, de vários outros, como o regulatório, ambiental.

(a)   fraquezas
(b)   forças
(c)   estratégias
(d)   oportunidades
(e)   decisões

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

Na elaboração de contrato social ou do estatuto social de uma corretora de seguros, para 
efeito de registro ou inscrição perante a ____________, devem ser considerados alguns 
dispositivos importantes, além daqueles específicos relatados no ________________. 

(a)   Junta Comercial / Código Tributário
(b)   FENACOR / Código Comercial
(c)   FENACOR / Código Civil 
(d)   SUSEP / Código Civil 
(e)   SUSEP / Código Comercial
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RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

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

A modalidade RC - Empregador tem por objetivo garantir o pagamento das indenizações 
devidas pelo segurado aos seus______________, em decorrência de danos ____________ 
sofridos por eles durante o exercício de suas funções. Os danos ___________ não estão 
cobertos.

(a)   dependentes / materiais / corporais
(b)   empregados / corporais / materiais
(c)   beneficiários / imateriais / acidentais
(d)   funcionários / materiais / morais
(e)   herdeiros / cobertos / corporais

32) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

São dois os limites de responsabilidade das seguradoras nos Seguros de Responsabilidade 
Civil:

(a)   Limite de responsabilidade por sinistros e limite agregado ao teto.
(b)   Limite de garantia e limite de reembolso.
(c)   Limite de indenização e limite de garantia.
(d)   Limite de reembolso e limite do período de carência.
(e)   Limite de responsabilidade e limite de reintegração.

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

Para que haja cobertura na modalidade RC - Riscos Contingentes - Veículos Terrestres 
Motorizados, o veículo deve:

(    )   Estar a serviço eventual do segurado.
(    )   Ser de propriedade de empregados do segurado.
(    )   Ser do segurado ou vinculado ao segurado.

Agora assinale a alternativa correta.

(a)   V,V,F
(b)   V,V,V
(c)   F,V,F
(d)   V,F,V
(e)   F,V,V
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RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

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

O Ramo de Responsabilidade Civil Geral é composto por um grande número de modalidades. 
Cada modalidade possui condições e cláusulas próprias. É (São) exemplo(s) das modalidades 
de Responsabilidade Civil:

(   )   Anúncios e Antenas.
(   )   Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais.
(   )   Clubes, Agremiações e Associações Recreativas.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

Para o Seguro de Responsabilidade Civil, o ___________  é um elemento de aparição 
incidental que ________________. Pode ser qualquer pessoa, desde que não seja o próprio 
__________, seus ascendentes, seus descendentes, seu cônjuge, pessoas que dependam 
economicamente ou que residam ou que tenham sociedade econômica ou emprego com o 
segurado.

(a)   beneficiário / causa o dano / responsável
(b)   terceiro / sofre o dano / segurado
(c)   prejudicado / provoca o dano / beneficiário
(d)   corretor / prever o dano / contratante
(e)   beneficiário / evita o dano / contratante

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

Cabe ao corretor orientar e/ou providenciar, junto ao segurado, toda a documentação 
necessária para que a seguradora realize a regulação o mais rápida e eficientemente possível. 
Alguns dos documentos são fundamentais para a caracterização da responsabilidade do 
segurado, como, por exemplo:

I)   Relato do segurado sobre o sinistro (aviso de sinistro).
II)  Boletim de ocorrência policial.
III) Certidão dos bombeiros.
IV)  Laudo do Instituto de Criminalística.

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.
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RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

37) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Dano é todo mal ou ofensa que tenha uma pessoa causado a outrem, de que possa resultar 
uma deterioração ou destruição à coisa dele ou um prejuízo a seu patrimônio. Sendo assim, o 
dano pode ser classificado como:

(a)   Pessoal, material e imaterial.
(b)   Causal, excludente e próprio.
(c)   Pessoal, impessoal e tangível.
(d)   Intangível, impessoal e causal.
(e)   Material, tangível e impessoal.

38) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Em RC - Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais, considera-se risco coberto a 
responsabilidade civil do segurado decorrente de:

(a)   Danos causados a/por embarcações de qualquer espécie.
(b)   Competições e jogos de qualquer natureza, salvo convenção em contrário.
(c)   Danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do 
imóvel.
(d)   Instalações e montagens, bem como de qualquer prestação de serviço em locais ou 
recinto de propriedade de terceiros.
(e)   Operações comerciais e/ou industriais do segurado, inclusive operações de carga e 
descarga em local de terceiros.

39) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A modalidade RC - Familiar é também chamada, em algumas seguradoras, de RC - Chefe de 
Família. Essa cobertura nada mais é do que:

(a)   Um seguro que abrange danos causados por construção, demolição, reconstrução ou 
alteração estrutural do imóvel.
(b)   Cobertura garantida para danos causados por quaisquer veículos terrestres motorizados.
(c)   Indenização de prejuízos e danos causados pelo exercício de atividade profissional.
(d)   Cobertura total para danos causados por qualquer tipo de embarcação.
(e)   Um seguro que cobre as operações de uma família, que abrangem a existência, o uso e a 
conservação do imóvel, a vigilância dos filhos menores (culpa in vigilando), a guarda de 
animais domésticos e os danos causados por serviçais no exercício do seu trabalho.

40) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A ação ou omissão culposa caracteriza-se pela:

(a)   Intenção dolosa de prejudicar por parte do agente que pratica a ação.
(b)   Consciência com que alguém induz ou confirma outrem em erro intencionalmente.
(c)   Ausência do desejo de prejudicar, embora provoque prejuízos.
(d)   Punição no campo do Direito Penal, decorrente de ato consciente.
(e)   Vontade de provocar prejuízo.
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41) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Com a contratação de um seguro na modalidade de OCC/IM, o segurado fica garantido contra 
diversos riscos, como (mas não limitados a):

(   )   Danos da natureza ou de força maior.
(   )   Incêndio e explosão.
(   )   Furto simples.

Agora assinale a alternativa correta:

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

42) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

No Seguro OCC/IM, a importância segurada ou Limite Máximo de Indenização deverá ser:

(a)   Superior ao valor do montante previsto para execução da obra/montagem.
(b)   Inferior ao valor do montante total fixado para execução da obra/montagem.
(c)   Igual ao montante previsto para execução completa do empreendimento, abrangendo 
material, mão de obra, fretes e impostos.
(d)   Superior ou inferior ao montante previsto para execução completa do empreendimento, 
mas nunca um valor igual.
(e)   Sempre o dobro do valor do montante previsto para execução do empreendimento.

43) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Dentre as coberturas adicionais oferecidas nos Seguros de Obra Civil em 
Construção/Instalação e Montagem, visando a proteção de seus empregados, é possível  ao 
segurado a contratação da Cobertura de Responsabilidade Civil Empregador  que lhe garante 
o reembolso, até o Limite Máximo de Indenização, das quantias pelas quais vier a ser 
responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de 
modo expresso pela seguradora, por reclamações decorrentes de:

(a)   Dano moral e danos punitivos ou exemplares.
(b)   Danos estéticos de qualquer natureza, ainda que decorrentes de eventos garantidos por 
esta cobertura.
(c)   Danos relacionados com a circulação de veículos licenciados de propriedade do 
estabelecimento, fora dos locais ocupados pelo mesmo.
(d)   Danos corporais sofridos, quando comprovadamente a serviço do segurado e 
exclusivamente no canteiro de obras do local segurado.
(e)   Apenas danos genéticos ou causados por infecção hospitalar.
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44) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A Cobertura Básica de Obras Civis em Construção e/ou Instalações e Montagens se aplica 
basicamente à garantia contra:

(a)   Danos causados, direta ou indiretamente, por reações nucleares, radiação ou 
contaminação radioativa.
(b)   Danos materiais, súbitos e imprevistos, decorrentes de eventos cobertos durante o prazo 
de execução e vigência da apólice.
(c)   Danos emergentes: lucros cessantes, multas em geral.
(d)   Danos causados por ação proposital ou negligência do segurado ou de seus 
representantes.
(e)   Danos causados, direta ou indiretamente, por guerras ou operações militares, guerra 
civil, requisição por ordem de qualquer autoridade pública.

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

A etapa da regulação de sinistros ocorrerá após a  ______________ realizada por vistoria, 
com ou sem perícia, em que serão verificadas a causa, a natureza e a extensão dos prejuízos. 
Na etapa da regulação, ficarão definidos _______________, quando o sinistro estiver 
acobertado pela apólice de Seguro, e os respectivos beneficiários.

(a)   apuração dos danos / os valores a indenizar
(b)   liquidação de sinistros / os prazos para reembolso
(c)   liquidação de sinistros / os prejuízos totais
(d)   apuração dos salvados / os pagamentos autorizados
(e)   liquidação dos prejuízos / a importância segurada

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

Para validade da Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil Equipamentos Móveis, 
prevista para seguros de Equipamentos Não Agrícolas, em complementação às coberturas 
básicas, o segurado obriga-se a:

I)   Manter o(s) equipamento(s) segurado(s) em bom estado de conservação e segurança.
II)  Permitir que somente pessoas habilitadas e treinadas possam conduzir o(s) 
equipamento(s) segurado(s).
III) Providenciar a intervenção da seguradora, no momento oportuno, para receber 
indenização por danos morais e perdas financeiras.

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.

62º EHCS DIA 4 TIPO B  Data: 17/01/2019 Página:14



RAMOS DIVERSOS II - RISCOS DE ENGENHARIA E EQUIPAME NTOS

47) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Seguro de Risco de Engenharia possui uma cobertura denominada internacionalmente 
como:

(a)   "All risks".
(b)   Risco Relativo.
(c)   Risco Absoluto.
(d)   Risco Único.
(e)   Risco Puro.

48) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Sobre as Condições Especiais, Riscos Diversos, Equipamentos Móveis, podemos afirmar que:

(a)   Embarcações e aeronaves são bens seguráveis.
(b)   Queda de raio e queda de granizo são riscos excluídos.
(c)   Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais também são 
cobertos.
(d)   Alagamento e inundação são riscos excluídos.
(e)   Bens que não estejam relacionados às atividades agrícola, pecuária e florestal são 
seguráveis.

49) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Para fins de taxação de Seguro de Riscos de Engenharia Obras Civis em 
Construção/Instalação e Montagem, podemos afirmar que:

(a)   Os riscos sempre devem ser analisados em conjunto para que seja possível estabelecer 
uma tarifa fixa.
(b)   A execução técnica da obra e as condições locais nunca influenciam os produtos das 
seguradoras.
(c)   Cada risco é considerado especial, por isso a necessidade de se estabelecer uma tarifa 
fixa.
(d)   Não é possível estabelecer uma tarifa fixa, cada projeto deve ser considerado um risco 
especial, pois possui suas condições próprias de risco; portanto, cada risco deve ser taxado 
individualmente.
(e)   Conhecimento técnico e experiência dos empreiteiros bem como plantas e cortes são 
informações que menos importam para a obtenção de uma justa cotação.
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50) ANALISE SE AS PROPOSIÇÕES SÃO VERDADEIRAS OU FALSAS  E DEPOIS MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O Seguro de OCC/IM é um seguro não renovável, pois, quando terminada a obra, os riscos da 
construção/montagem não mais existem. Ocorrendo situações que causem um atraso na 
obra/montagem, com alteração no seu cronograma, o seguro poderá ser prorrogado pelo 
período necessário à conclusão da obra/montagem, mediante a apresentação dos seguintes 
esclarecimentos:

(   )   Motivo do atraso e Sinistralidade.
(   )   Alterações de valores ou projeto.
(   )   Novo cronograma físico-financeiro total, atualizado com o período da prorrogação e 
porcentagem da obra já realizada.

Agora assinale a alternativa correta:

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