
PROVA FINAL VIDA E PREVIDÊNCIA TIPO B

Data: 19/07/2018

Prova: Tipo: B

GERENCIAMENTO DE RISCOS

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

Os parâmetros Perda Máxima Provável (PMP) e Perda Normal Esperada (PNE) são utilizados 
pelos subscritores para decidir a aceitação dos riscos e sua precificação. Associe esses 
parâmetros às proposições a que se referem:

1)   PNE -  Perda Normal Esperada.
2)   PMP - Perda Máxima Provável.  

(   )   Perda catastrófica prevista que pode exigir reposição total dos bens.
(   )   Perda tratada como normal e enquadrada no âmbito da manutenção.
(   )   Serve de base para estabelecer os limites da apólice, como o LMI.
(   )   Parâmetro fundamental para fixação de franquia.

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

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

"Hazard" também chamado de _______________, expressa a possibilidade da efetivação de 
um _____________ dentro de um período específico de tempo ou número de ciclos 
operacionais.

(a)   perigo / acidente
(b)   risco / incidente
(c)   incidente/ dano
(d)   sinistro / incidente
(e)   acidente / sinistro
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GERENCIAMENTO DE RISCOS

3) 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 de 
risco:

I)     Internas ou externas.
II)    Previstas ou aleatórias.
III)   Tangíveis ou intangíveis.

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.

4) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Os corretores de seguros, pelas próprias características da sua atividade, são aqueles que:

(a)   Atuam como profissionais fundamentais no processo de transferência de riscos de seus 
clientes.
(b)   Estão apenas interessados em oportunidades de vender mais seguros para clientes 
mesmo sem gestão de riscos. 
(c)   Fazem quaisquer diagnósticos de risco aos clientes para então apresentar seguros sem 
problemas.
(d)   Querem apresentar solução de seguros por meio de negócios ganha-perde com os 
clientes.
(e)   Pretendem apenas vender produtos de seguro, mas dispensam o bom atendimento ao 
cliente.

5) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A ISO - International Organization for Standardization -  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.

6) 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:

(a)   Conhecer o passado para poder projetar o futuro.
(b)   Entender a dinâmica dos financiamentos em pesquisa ocupacional.
(c)   Conhecer as perdas financeiras nos incidentes das atividades industriais.
(d)   Conhecer apenas o baixo rendimento da produção industrial.
(e)   Entender os custos diretos nas perdas com incidentes.
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GERENCIAMENTO DE RISCOS

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

Podemos afirmar que os riscos puros são aqueles que:

I)     Não envolvem a possibilidade de lucro, sendo o seu resultado apenas o prejuízo.
II)    Podem ser resultantes de danos às pessoas, à propriedade ou a terceiros.
III)   Envolvem uma possibilidade de perda ou ganho financeiro.

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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RISCO E PRECIFICAÇÃO DE SEGUROS DE BENEFÍCIOS

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

Quanto aos riscos dos Seguros de Pessoas, se a ____________ for ineficiente, em caso de 
aceitação do risco, o preço certamente ficará subavaliado e a _________________ ficará 
seriamente prejudicada, deixando a companhia de seguros exposta a perdas financeiras e à 
consequente incapacidade de atender às suas obrigações.

(a)   subscrição / gestão de sinistros
(b)   indenização / comissão de corretagem
(c)   proposta / indenização
(d)   tarifação / proposta    
(e)   avaliação / comissão de corretagem

9) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A precificação, por definição, parte da premissa de tornar algo intangível (risco) em algo 
tangível (preço). A principal ferramenta que as seguradoras usam para atingir esse objetivo é 
a:

(a)   Teoria da credibilidade.
(b)   Ciência administrativa.
(c)   Ciência atuarial.
(d)   Teoria da contabilidade.
(e)   Ciência jurídica.

10) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O(s) fator(es) que influencia(m) o preço dos Seguros de Pessoas e Previdência com cobertura 
de risco é(são):

(a)   Regime financeiro e tábua de mortalidade.
(b)   Antisseleção. 
(c)   Taxa de juros.
(d)   Regime financeiro e taxa de juros.
(e)   Subscrição.

11) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Podemos afirmar que a tábua de mortalidade é um instrumento usado para calcular o(a):

(a)   Regime financeiro.
(b)   Idade do segurado.
(c)   Antisseleção.
(d)   Subscrição. 
(e)   Expectativa de vida de uma pessoa.

12) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O tipo de regime financeiro que prevê acumulação de recursos em um primeiro momento para 
fazer face aos compromissos futuros com o pagamento de sinistros chama-se:

(a)   Repartição Composta.
(b)   Pecúlio por Morte. 
(c)   Repartição de Capitais de Cobertura.
(d)   Capitalização.              
(e)   Repartição Simples.
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RISCO E PRECIFICAÇÃO DE SEGUROS DE BENEFÍCIOS

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

Como forma de controlar e gerenciar os riscos associados à subscrição, é(são) utilizado(s), 
normalmente, entre outros, o(s) seguinte(s) elemento(s) principal(ais):

(   )   Melhoria do processo de regulação de sinistros.
(   )   Garantia de que os subscritores tenham acesso a pessoal suficiente e com experiência 
adequada.
(   )   Determinação dos limites claros e objetivos para decisão dos subscritores (incluindo os 
procedimentos de escalação para subscritores seniores, em que uma decisão está fora da 
autoridade delegada).
(   )   Rígido controle das despesas administrativas.

Agora assinale a alternativa correta:

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

14) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

O momento em que se decidem quais riscos são aceitáveis e em que condições, determinando 
os valores dos prêmios correspondentes a serem cobrados, é chamado de: 

(a)   Planejamento.
(b)   Proposta.
(c)   Agravamento.
(d)   Subscrição.
(e)   Tarifação de benefícios.
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SAÚDE SUPLEMENTAR

15) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Um instrumento de extrema importância, que passou a receber um relevante volume de 
queixas dos consumidores em relação aos planos de saúde, criado em 1990, e hoje medeia os 
conflitos entre a sociedade e as empresas de saúde privada. Trata-se do:

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

16) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Os únicos mecanismos financeiros de regulação do risco, que podem ser usados pelas 
operadoras de planos de assistência à saúde, são:

(a)   Porta de entrada e direcionamento.
(b)   Coparticipação e franquia.
(c)   Referenciamento e direcionamento.
(d)   Franquia e porta de entrada. 
(e)   Coparticipação e hierarquização de acesso.

17) 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 os 
seguintes dados da empresa ou da organização contratante, entre eles:

(a)   O balanço dos últimos 2 (dois) anos da empresa interessada.
(b)   Se é uma empresa estatal.
(c)   A localização da empresa.
(d)   O produto que a empresa contratante comercializa.
(e)   O quantitativo de diretores.

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

O Conselho de Saúde Suplementar - CONSU - é órgão colegiado integrante da estrutura 
regimental do Ministério da Saúde e tem competência para desempenhar a(s) seguinte(s) 
atividade(s):

(   )  Estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde 
suplementar.
(   )  Aprovar o contrato de gestão da ANS.
(   )  Supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS.
(   )  Fixar diretrizes gerais para a constituição, organização, funcionamento e fiscalização das 
empresas operadoras de produtos de que trata a Lei 9.656/1998.

Agora assinale a alternativa correta: 

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

19) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A rede assistencial, para efeito da legislação, classificada como sendo específica para as 
seguradoras, é a:

(a)   Rede Indireta.
(b)   Rede Cooperada.
(c)   Rede Referenciada.
(d)   Rede Própria.
(e)   Rede Credenciada.

20) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Na classificação da Agência Nacional de Saúde - ANS -, a pessoa jurídica que presta serviços à 
sociedade, principalmente às pessoas mais carentes, e que não possui como finalidade a 
obtenção de lucro e, normalmente, é obrigatório o atendimento a pacientes do SUS, é 
denominada:

(a)   Autogestões.
(b)   Administradoras.
(c)   Cooperativas médicas.
(d)   Filantropia.
(e)   Cooperativa odontológica.

21) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Embora algumas operadoras contemplem em suas cláusulas itens característicos de suas 
operações, entre as exclusões permitidas pela Lei 9.656/1998, consta(m):

(a)   Transplantes.
(b)   Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
(c)   Internações de longo prazo.
(d)   Quimioterapia.
(e)   Doenças crônicas.
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

22) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando os recursos da Previdência Social não forem suficientes para o pagamento dos 
benefícios, será(ão): 

(a)   Pagos somente os benefícios de maior valor.
(b)   Responsabilidade do Mercosul complementar os recursos. 
(c)   Responsabilidade da União complementar os recursos. 
(d)   Pagos somente os benefícios das famílias de parlamentares.
(e)   Responsabilidade dos planos de saúde complementar os recursos.

23) 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 denomina-se:

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

24) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Um cliente procura o corretor de seguros, para contratar um plano de Previdência 
Complementar Aberta. Ocorre que o cliente tem 15 anos, ou seja, é menor de idade. Neste 
caso, o corretor orienta o cliente da seguinte maneira:

(a)   É permitida a contratação, desde que o menor seja representado pelos pais. 
(b)   É permitida a contratação, mesmo sem a representação dos pais.
(c)   Não é permitida a contratação, pois a lei proíbe.
(d)   Não é permitida a contratação, pois a SUSEP não autoriza. 
(e)   Não é permitida a contratação de plano de previdência para menores de 30 anos.

25) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

É um dos principais benefícios do Regime Geral de Previdência Social: 

(a)   Aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados.
(b)   Aposentadoria por idade para os dependentes. 
(c)   Aposentadoria por invalidez para os dependentes.
(d)   Auxílio-reclusão para os segurados.
(e)   Aposentadoria especial para pessoas com deficiência, oferecida aos dependentes.

26) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A estrutura dos planos de Previdência Complementar Aberta em que o valor do benefício e o 
valor da contribuição são estabelecidos previamente na proposta de inscrição é denominada: 

(a)   Contribuição Variável.
(b)   Contribuição Definida. 
(c)   Benefício Definido.
(d)   Benefício Variável.
(e)   Diferimento.
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

27) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Com relação ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), podemos afirmar que:

(a)   É estruturado na modalidade de benefício definido.  
(b)   Não existe mais no Brasil.
(c)   É proibida a realização de aportes variáveis.
(d)   O valor do benefício é estabelecido na proposta de inscrição.
(e)   O participante pode fazer aportes variáveis de acordo com sua conveniência, desde que a 
EAPC não tenha estabelecido no seu regulamento critérios objetivos limitando o valor 
máximo de aportes extraordinários.

28) 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.

29) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

As entidades constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas que têm por 
objetivo principal instituir planos que podem ter coberturas de morte, invalidez ou 
sobrevivência são denominadas: 

(a)   Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
(b)   Entidades Abertas de Previdência Complementar. 
(c)   Fundos Multipatrocinados.
(d)   Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
(e)   Fundos de Pensão.

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

Com relação aos planos com cobertura de morte e invalidez total e permanente, é correto 
afirmar que: 

I)     O período de cobertura, deduzido o período de carência, seja ele total ou parcial, não 
poderá ser inferior a cinco anos.
II)    O período de carência, quando existir, será fixado na nota técnica atuarial e no 
regulamento, não podendo exceder dois anos.
III)   Quando a morte ou invalidez total e permanente for causada por acidente, não será 
considerado período de carência.
IV)    A invalidez total e permanente é aquela para a qual não se pode esperar a recuperação 
ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

As entidades ______________ de Previdência Complementar são entidades ___________ 
lucrativos.

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

32) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Nos Seguros Prestamistas, o primeiro beneficiário será sempre o estipulante, pelo valor do 
saldo da dívida ou do compromisso, devendo a diferença que ultrapassá-lo, quando for o caso, 
ser paga ao(à):

(a)   Seguradora.
(b)   Também ao estipulante.
(c)   Corretor de seguros, a título de comissão. 
(d)   Beneficiário indicado pelo segurado, aos herdeiros legais ou ao próprio segurado no caso 
de invalidez. 
(e)   Próprio segurado, em qualquer hipótese.

33) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando os segurados são responsáveis pelo pagamento, total ou parcial, dos valores dos 
prêmios nos seguros coletivos, dá-se o nome de:

(a)   Seguro Individual.
(b)   Seguro Coletivo.
(c)   Seguro Contributário.
(d)   Seguro Não Contributário.
(e)   Seguro Averbável.

34) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A modalidade de Renda de um Plano com Cobertura por Sobrevivência que consiste em uma 
renda paga temporária e exclusivamente ao segurado, cessando com o seu falecimento ou o 
fim da temporariedade contratada, o que ocorrer primeiro, é denominada: 

(a)   Renda Mensal por Prazo Certo.
(b)   Renda Mensal por Prazo Indefinido.
(c)   Renda Mensal Vitalícia.
(d)   Renda Mensal Temporária.
(e)   Renda Mensal Vitalícia Reversível ao Beneficiário Indicado.

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

Nos Seguros de Pessoas, sobre as características da cobertura por sobrevivência, podemos 
afirmar que:

I)     Não pode ser oferecida em conjunto com a cobertura (ou coberturas) de risco.
II)    É sempre estruturada sob o regime financeiro de capitalização.
III)   Somente poderá ser contratada de forma individual.
IV)    Poderá ser contratada de forma individual ou coletiva.

Agora assinale a alternativa correta:

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

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

O estipulante é uma pessoa _____________ que propõe a contratação de plano 
_____________, ficando investido de poderes de representação do segurado.

(a)   física ou jurídica / coletivo
(b)   jurídica / individual
(c)   física ou jurídica / aberto
(d)   jurídica / aberto
(e)   física / individual

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

No que se refere aos valores garantidos, é correto afirmar que: 

I)    Representam direitos dos segurados e/ou dos beneficiários previstos, normalmente, nos 
planos com cobertura de morte estruturada no regime financeiro de capitalização e nos planos 
com cobertura por sobrevivência.
II)   O saldamento, nas coberturas de risco, só é possível nos planos estruturados no regime 
financeiro de capitalização.
III)    Resgate e portabilidade só existem nos planos com cobertura de sobrevivência.

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.

38) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

À situação em que há cobertura dos sinistros ocorridos durante o período de inadimplência, 
com a consequente cobrança do prêmio devido ou, quando for o caso, seu abatimento da 
indenização paga ao(s) beneficiário(s) dá-se o nome de:

(a)   Prazo de Cobertura.
(b)   Prazo Indenizatório.
(c)   Prazo de Suspensão.
(d)   Prazo de Tolerância.
(e)   Prazo Curto.

39) 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

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

O prazo para pagamento das indenizações deverá ser estabelecido pela seguradora, não 
podendo ser superior a _____________, contados a partir da entrega de todos os documentos 
básicos, ressalvado os casos de solicitação de documentação e/ou informação complementar, 
nos quais o prazo para pagamento da indenização é suspenso, voltando a correr a partir do 
primeiro dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

(a)    7 dias
(b)   15 dias
(c)   30 dias
(d)   12 meses
(e)   60 meses

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

O índice e a periodicidade de atualização de valores deverão constar do(a)(s)  __________, da 
apólice, das propostas e, quando for o caso de plano coletivo, do respectivo ___________.

(a)   regulamento / contrato
(b)   condições especiais / regulamento
(c)   condições gerais / contrato
(d)   regulamento / certificado
(e)   condições especiais / certificado
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OPERAÇÕES DE SEGUROS

42) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

A corretora de seguros é uma: 

(a)   Produtora de bens.
(b)   Subscritora de riscos.
(c)   Operadora de planos de saúde.
(d)   Empresa de serviços.
(e)   Parceira dos resseguradores.

43) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Os processos empresariais que viabilizam o funcionamento coordenado dos vários 
subsistemas da organização, em busca de seu desempenho geral, são processos:

(a)   De negócio.
(b)   Organizacionais.
(c)   Gerenciais.
(d)   Externos.
(e)   Internos.

44) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Quando uma seguradora se estrutura em Unidades Estratégicas de Negócio, ela está 
utilizando a estrutura: 

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

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

Regulação de sinistros é o conjunto de procedimentos realizados na ocorrência de um sinistro 
para apuração de sua(s) ______________ , circunstâncias e ________________ , com vistas à 
caracterização do risco ocorrido e seu enquadramento no seguro.

(a)   causas / valores envolvidos
(b)   consequências / valores negados
(c)   consequências / valores ressegurados
(d)   causas / comercialização
(e)   comercialização / valores negados
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OPERAÇÕES DE SEGUROS

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

Os ciclos de vida dos produtos e serviços estão ficando cada vez mais curtos. Como 
consequência:

I)     Frequentemente são vistos como "commodities".
II)    O preço não é o fator determinante.
III)   Têm nos serviços agregados um diferencial.
IV)    Eles tendem a ficar mais parecidos com os de outra empresa.

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

47) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Um fator importante para determinar se um corretor de seguros atuará como pessoa física ou 
pessoa jurídica é:

(a)   Se está cadastrado junto às seguradoras.
(b)   Se tem algum empregado lhe prestando serviço.
(c)   Quanto paga de imposto de renda hoje e quanto poderá vir a pagar no futuro.
(d)   Se está autorizado pela resseguradora.
(e)   Se adotou um "nome empresarial" para a sua corretora.

48) MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA

Entre os principais processos de negócios realizados por uma seguradora, está(ão):

(a)   Subscrição de Riscos e Regulação de Sinistros.
(b)   Elaboração de Plano de Investimento dos Recursos Financeiros.
(c)   Desenvolvimento de processos informatizados.
(d)   Cobrança de Ressarcimento.
(e)   Inspeção dos Riscos.
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