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Instruções
1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não
poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.
3 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS em letra cursiva, para
posterior exame grafológico:

“Todos vivemos sob o mesmo céu, mas nem todos vêem o mesmo horizonte”.
4 - DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
5 - Na prova há 70 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha,
FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua
escolha, sem ultrapassar seus limites.
7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma
opção. Evite deixar questão sem resposta.
8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação
sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco
será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
10- Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser
copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.5 do edital regulador
do concurso.
11- Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando
de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância
dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
12- Esta prova está assim constituída:

Provas
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2

Disciplinas

Questões

Língua Portuguesa

01 a 20

Informática

21 a 32

Matemática

33 a 44

Contabilidade

45 a 52

Direito Administrativo

53 a 60

Técnica de Seguro e Resseguro

61 a 70

Boa prova!

LÍNGUA PORTUGUESA

02- Assinale a opção incorreta a respeito do emprego das
estruturas lingüísticas do texto.

Leia o seguinte fragmento de texto para responder às
questões 1, 2 e 3.

a) Por influência da sílaba final do verbo, foi acrescentado
n ao pronome em “obrigam-no” (".5); por isso, ao se
mudar sua colocação para antes do verbo, volta à sua
forma original, para que o texto se mantenha correto:
o obrigam.

O homem mais humilde, desprovido de ambição
do acúmulo de riqueza, vivendo numa sociedade
razoavelmente organizada, já não mais consegue
cumprir apenas a sua atividade laborativa. As leis e
diretrizes sociais obrigam-no a compromissos que o
excedente da sua atividade laborativa não atenderá.
A sua alimentação, que ele mesmo produz por meio
de uma agricultura primitiva, talvez não consiga atingir
um valor no mercado, de tal forma que o excedente,
sendo vendido, não será suficiente para que ele pague
as taxas e impostos da “sua propriedade”. Até mesmo
a água que ele bebe, seja de um poço ou de um
sistema de captação e distribuição, sofre um controle
tecnológico. Ele pode até ser obrigado a se mudar do
lugar que escolhera para viver, se os controladores do
meio ambiente concluírem que o ar por ele respirado
tem uma concentração muito alta de dióxido de
carbono. No seu isolamento, sequer uma atitude
estóica, de convívio com a dor lhe é permitida. A dor,
reflexo de uma enfermidade de causa desconhecida,
implicará uma investigação profunda, para que se
afaste o perigo de eclosão de uma epidemia.
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b) A idéia de reforço a um tempo transcorrido, que o
advérbio “já”(".3) confere à oração, também pode ser
assumida pelo advérbio “mais”(".3); por isso, a retirada
de um deles do texto não prejudicaria sua correção
gramatical ou coerência de argumentação.
c) Todas as ocorrências do pronome “ele”(".7,10,12,14
e 16) estabelecem, no texto, uma cadeia coesiva que
retoma a referência a “O homem mais humilde”(".1);
por isso, a retirada de todas elas do texto o deixariam
subentendido, sem prejuízo da coerência e da correção
gramatical.
d) Alteram-se as relações semânticas entre as idéias,
mas preserva-se a correção gramatical, reescrevendo
o trecho “a se mudar do lugar que escolhera para viver”
(".14 e 15) com o verbo na voz ativa: a mudar o lugar
em que viver.
e) O advérbio “sequer”(".18) assume no texto a função
de negar a ação verbal da oração, função que os
vocábulos nem ou nem sequer poderiam também
assumir.

(Adaptado de José Liberato Ferreira Caboclo, Ética e tecnologia)

01- Analise as seguintes possibilidades de continuidade para
o texto.
I.

03- Assinale a opção correta a respeito do emprego dos verbos
no texto.

Finalmente, promover a dor por meio do labor tornou-se
até uma dimensão social da própria atividade laborativa.

a) Mantém-se a idéia de finalidade da oração subordinada,
substituindo o modo verbal de subjuntivo, em “que ele
pague” (".10), pela forma nominal pagar.

II. Viver simplesmente a vida passou a ter um custo que a
simples atividade laborativa não consegue atender.
III. Com isso, pela tecnologia, até as mais privadas das
atividades humanas, como beber e respirar, tornam-se
públicas.

b) Preserva-se a coerência textual ao iniciar o texto
com o sujeito no plural, Os homens; mas, para
que sejam respeitadas as regras gramaticais, será
necessário também flexionar adjetivo e verbos no
plural: desprovidos, em lugar de “desprovido”(".1)
e conseguem cumprirem, em lugar de “consegue
cumprir” (".3 e 4).

IV. Esse mascaramento da atividade laborativa, pela
tecnologia, resulta na venda de uma força de trabalho
pouco qualificada.
Estão gramaticalmente corretos e coerentes com a
argumentação do texto apenas os itens

c) O emprego do modo subjuntivo em “consiga”(".8)
confere ao texto uma idéia de hipótese ou probabilidade;
sua substituição pelo indicativo, consegue, preserva a
correção gramatical, mas tira do texto tal idéia.

a) I e II

d) A forma nominal de gerúndio em “vivendo”(".2)
corresponde, numa forma flexionada, a vivia.

b) I e IV
c) II e III

e) O tempo em que está flexionado “escolhera” (".15)
indica que a ação de escolher acontece antes de
outra também mencionada no período; corresponde,
por isso, a tivera escolhido.

d) II e IV
e) III e IV
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d) A substituição de “permanentes” por permanentemente
mantém a correção gramatical do período.

04- Em relação às idéias do texto, assinale a opção correta.
As reformas civilizatórias do capitalismo contemporâneo
deixaram de acontecer no Brasil. Assim, sem revoluções e
sem reformas consideráveis, o padrão distributivo não seria
modificado. A ausência de democracia consolidada parece
ser a grande razão do conservadorismo e da concentração
do poder. Dos mais de cinco séculos de existência, o Brasil
não tem 50 anos de regime democrático. É claro que não se
pode chamar de democracia o que ocorria durante a fase
imperial do século XIX e a República Velha (1889 a 1930).
Tratava-se de um regime censitário, capaz de disponibilizar
o voto tão-somente para a população masculina que
tinha posses e renda, que compreendia cerca de 5% da
população. Deve ser lembrado ainda que as eleições não
eram secretas. Somente a partir da década de 30 é que o
Brasil avançou para consolidar o voto secreto e universal,
mesmo que deixando de fora a população analfabeta.

e) Em “que o representam”(".10 e 11), o pronome “o”
retoma “socialismo” (".2).
06- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

5
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(Oscar d’Alva e Souza Filho)

(Marcio Pochmann)

a) Em “e o apresenta” (".2), “o” se refere a “Estado”.

a) A modificação do padrão distributivo poderia ocorrer
sem revoluções ou reformas consideráveis.

b) A inserção de sendo após “como”(".3) mantém a
correção gramatical do período.

b) Cinco décadas de democracia foram o bastante para
vencer o conservadorismo e a concentração do poder,
pela via do voto censitário.

c) O emprego do futuro do pretérito em “seria”(".6),
“substituiria”(".6 e 8) e “se revelaria”(".9) indica que o
primeiro fato estará concluído antes de outro que lhe é
posterior.

c) Durante a fase imperial e a República Velha predominava
o regime democrático, pois existia o voto.

d) A vírgula antes de “que”(".9) se justifica por anteceder
oração de natureza explicativa.

d) Infere-se do texto que o voto secreto e universal é
uma exigência para que um determinado regime seja
considerado democrático.

e) O termo “embora”(".9) pode, sem prejuízo para a
correção gramatical do período, ser substituído por
conquanto.

e) Deixar de fora do direito de voto a população analfabeta
é uma vantagem da democracia do Brasil na década
de 30.

07- Em relação ao texto, assinale a afirmativa incorreta.

05- Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta.
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A concepção moderna de Estado tem raízes no
pensamento ético de Kant e de Hegel e o apresenta
como uma realização da idéia moral, para o primeiro,
ou como a substância ética consciente de si mesma,
para o segundo. Para esses pensadores, o Estado
seria o apogeu do desenvolvimento moral, substituiria
a família, e com o direito produzido, racional, imparcial
e justo, substituiria a consciência ética dos indivíduos,
que, embora retificadora da ação humana, se revelaria,
na prática, inviável, por ser incoercível.

Herdeiro de uma experiência extremamente rica, mas
esgotada pelo autoritarismo, o socialismo dos nossos
tempos já não pode utilizar os referenciais do passado
e ainda não tem referenciais estratégicos para
encaminhar seu futuro. Está condenado a sobreviver
politicamente por meio de projetos e programas de
administração “humanizada” do capitalismo global,
o que lhe infunde permanentes crises de identidade
e traumáticas experiências de poder conforme a
maior ou menor solidez ideológica dos partidos que o
representam.
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Na compreensão marxista de Estado, esse é um
mecanismo controlador dos cidadãos comuns, das
relações de propriedade, do regime de alternância dos
seus poderes políticos. É a concepção ideológica e
econômica do Estado que determina a concentração
de riqueza material e espiritual nas mãos de poucos
e condena a maioria da população à pobreza material
e a sobreviver sem escolas, sem instrução que lhes
possibilite ascensão social e sem educação que lhes
permita sair da dependência da elite dominadora. Esse
conceito tem caráter trágico e escatológico, pois prega
o fim do Estado como único modo de se construir uma
sociedade materialmente justa.
(Oscar d’Alva e Souza Filho)

(Adaptado de Anivaldo de Miranda)

a) As vírgulas após “comuns”(".2) e “propriedade”(".3)
têm a mesma justificativa gramatical.

a) Estaria gramaticalmente correta a redação já não pode
se utilizar dos referenciais, à linha 3.

b) No emprego de ambos os pronomes “lhes”(".8 e 9) foi
aplicada a concordância figurada ou irregular, aquela
que se faz com a idéia subentendida, e não com a
forma da palavra.

b) A inserção de portanto, entre vírgulas, após “Está”
(".5) mantém a correção gramatical do período.
c) Em “lhe infunde”(".8) compreende-se “infunde ao
capitalismo global”.
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c) O sinal indicativo de crase em “à pobreza”(".7) justificase pela regência de “condena” e pela presença de
artigo feminino singular diante de “pobreza”.
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10- Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção
gramaticalmente correta.

d) A substituição de “a sobreviver”(".8) por à sobrevivência
mantém a correção gramatical do período.
e) O sentido da palavra “escatológico”(".11), no contexto
em que se encontra, está associado à idéia de
“grotesco, ridículo”.

a) O mundo ficou complexo: “encolheu” por ter se tornado
mais conectado, ganhou maior diversidade e deixou de
ser um todo ordenado por regras e centros claramente
reconhecido.

08- Assinale a opção que corresponde a erro de grafia ou de
desobediência às regras da norma escrita padrão.

b) À frenética mobilidade dos capitais, à financeirização
e transnacionalização das economias, à segmentação
e expansão da oferta de produtos correspondem, no
interior das nações, a uma maior diferenciação social e
uma forte fragmentação.

A crise da esquerda mundial, consubstanciada(1)
sobretudo como a crise do “socialismo real” e, em
menor intensidade, do modelo social-democrata de
gestão “humanizada” do mercado, encontra-se ainda em
pleno desdobramento. É uma crise profunda, de largo
espectro(2) histórico, que se confunde plenamente com
a crise de civilização, resultante, entre outras causas, do
auge da hegemonia(3) do sistema capitalista de produção
e da conseqüente exacerbação(4) de todas as suas
contradições. A crise da esquerda mundial, que é também
a crise do ideário e da experiência socialista no mundo,
torna-se duradoura, sobretudo se estivermos a medí-la(5)
com a escala individual de nossas vidas.

c) Os Estados e os governos ficam cercados pela economia
internacionalizada, que não podem controlar, e pelas
demandas e pressões internas a seus territórios, que
não podem refrear nem atender.
d) Em decorrência, as diferentes mediações políticas e
sociais ficaram, comprometidas, complicando a vida
dos governantes e minando as bases da autoridade.
e) O próprio poder se modificou: diluiu-se pelas
estruturas, transferindo-se para circuitos sempre mais
“invisíveis”, difícil de serem reconhecidos, evitados ou
combatidos.

(Adaptado de Anivaldo de Miranda)

(Adaptado de Marco Aurélio Nogueira)

a) 1
b) 2

11- Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção
que apresenta erro de natureza morfossintática.

c) 3
d) 4

a) Uma cultura de massas onipresente convive com a
defesa obstinada da vida privada. O pertencimento
nacional perde peso diante da força das afirmações de
identidade e da luta por reconhecimento.

e) 5
09- Os trechos abaixo são partes seqüenciais de um texto.
Assinale a opção em que há erro gramatical.

b) Massificados e, de certo modo, “dessocializados”, os
cidadãos refluem como corpo político.

a) Tudo mudou. No clima antielitista que se seguiu ao
fim do regime militar, não era mais aceitável a figura
do intelectual como consciência de uma sociedade
incapaz de pensar.

c) Muitos aderem ao “voluntariado”, outros se alienam,
a maioria mantém-se com um pé no sistema
representativo, sem entrar de fato nele.

b) Além disso, com o fim do regime militar, o papel político
excedente que as circunstâncias tinham imposto aos
intelectuais foi devolvido a seus verdadeiros titulares
– os cidadãos.

d) A dimensão espetacular da vida, a despersonalização
das relações sociais e a invasão do mercado por todos
os espaços cria uma ainda que maior confusão entre o
interesse público e o privado.

c) É verdade:
silenciaram.

e) Desse ponto de vista, a democratização contemporânea – da política, dos relacionamentos, do poder – ressente-se de uma súbita baixa de espírito republicano.

em

grande

parte

os

intelectuais

d) Mas se eles ficaram menos loquazes, foi por que a
sociedade, aparentemente, não precisava mais deles.

(Adaptado de Marco Aurélio Nogueira)

e) Sua função estava sendo preenchida pelos pastores
evangélicos, especialistas no cuidado das almas, e
pelos marqueteiros, profissionais do aconselhamento
político.
(Adaptado de Sergio Paulo Rouanet)
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12- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
do texto.

14- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
do texto.

O debate atual sobre a trajetória da economia brasileira
___1___marcado por uma interpretação dominante, que
sugere que a retomada do crescimento em patamares mais
elevados, a partir do último trimestre de 2005, ___2___
decorrência inevitável de se ter assegurado a estabilidade
da inflação e da dívida pública, ___3___ melhoria das contas
externas. Esse quadro de estabilidade renovada e redução
da vulnerabilidade externa permitiria o relaxamento da
política monetária, ___4___ dinamização da demanda. Ao
mesmo tempo, as reformas microeconômicas incentivariam
a ampliação da oferta, completando o quadro de estímulo
ao crescimento.

Consoante a compreensão moderna, o Estado é
apresentado como uma criação da razão humana e,
__1__, se nos apresenta como um ente ético superior
__2__ função é distribuir a justiça entre os cidadãos e
consolidar uma instância terrena de ordem e de paz. O
Estado __3__ um bem, uma necessidade, e __4__ acima
dos conflitos e dos interesses individuais. __5__, o Direito
legislado pelo Estado seria racional, genérico, impessoal
e eticamente comprometido com o fim da justiça. Tal é a
visão moderna e racionalista do Estado.
(Oscar d’Alva e Souza Filho)

(Ricardo Carneiro)

1
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c)
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Assim
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será
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Assim sendo
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a)

é

foi

simultâneo com a

permitindo à

b)

está

seria

simultaneamente à

c)

foi

era

ao mesmo tempo a

propiciando a

d)

estaria

fosse

simultâneo à

possibilitando a

e)

estava

fora

em simultâneo a

tornando à

13- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
do texto.

15- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas
do texto.
Todo o Brasil está sendo testemunha de um clamor
generalizado __1__“silêncio dos intelectuais”, título de
um ciclo de conferências realizadas em várias cidades do
Brasil. Evidentemente há uma boa dose de oportunismo
em algumas dessas cobranças, feitas por pessoas mais
interessadas __2__ atacar o governo que em implantar
o reino da moralidade pública, __3__ as críticas contêm
no avesso algo de positivo: um reconhecimento da
importância do intelectual e mesmo uma indicação
implícita dos rumos __4__ deveriam ser seguidos __5__
sua função se tornasse mais eficaz.

O governo Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-61)
__1__mudado a fisionomia do Brasil. A acumulação
industrial do Programa de Metas prosseguiu liderada pela
industrialização pesada, __2__concentração crescente
no espaço paulista, o que provocou vários conflitos entre
as burguesias cafeeira e industrial __3__da política de
câmbio múltiplo, que prejudicava a primeira e beneficiava
a segunda. O Rio de Janeiro, por sua vez, continuou __4__
centro intelectual do projeto nacional-desenvolvimentista.
Os efeitos multiplicadores do Programa de Metas na
economia brasileira foram imensos (Jaguaribe, 2003).
A atuação dos Grupos de Executivos e do BNDE, as
encomendas da Petrobrás à indústria naval e ao setor de
bens de capital, a siderurgia, a mineração e a metalurgia
em Minas Gerais, os desdobramentos regionais dos
projetos da Vale do Rio Doce, a construção de estradas
foram centrais ___5___classe industrial brasileira.

(Sergio Paulo Rouanet)
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(Rodrigo L. Medeiros)
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16-Assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

18- Assinale a opção em que a justificativa para o emprego da
vírgula correspondente está incorreta.

A literatura política moderna define o Estado como um
conjunto de indivíduos que têm(1) a mesma origem
étnica(2), cultural e histórica (povo) e que se estabeleceu
em um determinado espaço físico (território) no qual(3)
elegeu um governo civil soberano. Nessa definição teórica
está conjugado(4) os principais elementos da sociedade
política organizada denominada de Estado: o povo,
o território e o governo soberano. Soberania significa
a capacidade que tem o Estado de editar a lei e impor
ao povo o seu cumprimento (soberania interna) e ainda
fazer-se(5) respeitar no concerto externo das comunidades
internacionais (soberania externa).

A Justiça é,(1) antes de tudo,(1) uma preocupação
antropológica e filosófica do homem. Resulta da
consciência de sua dignidade e da dimensão ontológica
do ser humano. Por sua dimensão ética,(2) o homem tem
a noção do bem e do mal,(3) da verdade e do erro. É livre,
tem livre arbítrio,(4) pois sabe quando está agindo com
correção ou com erro. A Justiça nasce, subjetivamente, da
verdade humana mais intrínseca,(5) de seu sentimento e
de sua reflexão sobre o bem e sobre a verdade na sua
relação com os outros homens.
(Oscar d’Alva e Souza Filho)

(Oscar d’Alva e Souza Filho)

a) 1 - As duas vírgulas isolam expressão intercalada.
a) 1

b) 2 - Isola oração subordinada adjetiva restritiva anteposta à principal.

b) 2

c) 3 - Separa termos de mesma classificação gramatical
componentes de uma enumeração.

c) 3
d) 4

d) 4 - Isola oração de natureza explicativa iniciada por
conjunção coordenativa.

e) 5
17- Os trechos abaixo compõem seqüencialmente um texto.
Assinale a opção em que há erro morfossintático.

e) 5 - Separa termos de mesma classificação gramatical
componentes de uma enumeração.

a) O Direito legislado pelo Estado, elaborado a partir de
circunstâncias advindas da realidade social e política,
resultante da luta de interesses dos grupos em disputa
pela repartição da riqueza produzida coletivamente é
denominado comumente de Direito Positivo, Direito
Posto ou Direito Histórico.

19- Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a opção
em que o emprego dos sinais de pontuação está correto.

b) Arnaldo Vasconcelos chama o Direito Positivo de “direito
acidente”, para salientar que todo Direito nacional sofre
as influências do ambiente histórico, da cultura e dos
valores dominantes em uma sociedade determinada,
mas, mesmo assim, esses sistemas positivos se
identificassem, em sua intencionalidade normatizadora,
com o “Direito Ideal ou Direito Essência”.

b) Isto porque a estabilidade do crescimento do PIB
chinês, mascara um fato crucial, qual seja, a forte
redução do investimento nessa economia.

a) A preservação do crescimento da China, por suas
particularidades se faz com redução dos efeitos
irradiadores sobre as demais economias.

c) Um longo período de aumento do investimento, durante
o qual chegou-se a incrementos acima de 40% ao ano
termina por engendrar um excesso de capacidade
de produção em vários segmentos, cuja digestão
demandará algum tempo.

c) O Direito Essência é imutável enquanto que o Direito
Histórico, desde a sua construção legislativa, se adequa
não a uma idéia-valor, mas a interesses objetivos da
circunstância histórico-política.

d) Isto obviamente, não significa desaceleração no
sentido tradicional, ou seja, do produto corrente, mas
implica menor efeito irradiador sobre as economias das
quais a China importa máquinas e equipamentos.

d) O Direito Essência seria aquele direito não escrito, mas
presente na consciência ética de todos os indivíduos
do mundo, e que se traduz pelas idéias-verdade de
alteridade, igualdade e liberdade compartilhada.

e) Outro aspecto do desenvolvimento recente na China é a
redução do coeficiente importado em razão da entrada
em operação de plantas produtoras de commodities
industriais.

e) Todo Direito racionalmente concebido há que levar
em conta o outro, há que reconhecer a igualdade dos
homens, a sua dignidade e valor e, quando de seu
exercício no mundo real e empírico, terá de se limitar
pelo respeito à liberdade do outro indivíduo.

(Adaptado de Ricardo Carneiro)

(Itens adaptados de Oscar d’Alva e Souza Filho)
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INFORMÁTICA

20- Os trechos abaixo compõem um texto, mas estão
desordenados. Ordene-os nos parênteses e assinale a
opção correta.

21-Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos
básicos de arquitetura de computadores.

( ) Em todos esses casos, os intelectuais falaram.
Nos anos 50, eles foram a voz de uma nação ainda
mergulhada nas névoas da consciência ingênua; nos
anos 60, a de uma classe social que ainda não podia
falar por si mesma; e nos anos 70, a de uma sociedade
amordaçada.

I.

Nos computadores mais modernos, a transferência
de informações entre o disco rígido e a memória RAM
é controlada pelo processador, fazendo com que o
sistema fique mais rápido.

II. O BIOS (Basic Input Output System - Sistema Básico
de Entrada e Saída) define, para o processador, como
operar com os dispositivos básicos, como o vídeo em
modo texto, o disco rígido e a unidade de disquete.
Este programa fica gravado na memória RAM do
computador.

( ) Ele não faltou também nos anos 60, quando os
intelectuais, de modo geral, se tornaram marxistas e,
pelo menos na variante gramsciana do marxismo, se
percebiam como a consciência política do proletariado,
como seus “intelectuais orgânicos”.

III. USB (Universal Serial Bus) é um tipo de conexão que
permite conectar de forma prática e rápida, sem a
necessidade de desligar o computador, diversos tipos
de periféricos, como impressoras, mouse, câmera e
modem.

( ) Reconhecimento foi o que não faltou aos intelectuais
nos anos 50, quando esses se viam e eram vistos
como articuladores teóricos de um grande projeto nacional-desenvolvimentista, e sentiam-se investidos da
missão histórica de ajudar a nação a passar do estágio
da “consciência ingênua” para o da “consciência crítica”.

IV. A Memória USB Flash Drive, conhecida em alguns
casos como de Pen Drive, é um dispositivo de
armazenamento constituído por uma memória flash e
um adaptador USB para interface com o computador.
A capacidade de armazenamento destes dispositivos
já ultrapassa 1 GByte.

( ) Não faltou reconhecimento, enfim, nos anos 70, quando
os intelectuais passaram a representar a democracia,
que entrara em eclipse com o advento do regime
militar.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

(Sergio Paulo Rouanet)
a) 3º, 4º, 1º, 2º
b) 3º, 1º, 2º, 4º

a) I e II

c) 2º, 3º, 1º, 4º

b) I e III

d) 1º, 3º, 4º, 2º

c) I e IV

e) 4º, 2º, 1º, 3º

d) II e III
e) III e IV
22-O menu Ferramentas do Internet Explorer dá acesso à
janela Opções da Internet apresentada a seguir.

Em relação aos recursos disponíveis nesta janela é
incorreto afirmar que
a) a definição de qual será a página inicial é feita na guia
“Geral”.
b) o nível de bloqueio de cookies é definido na guia
“Segurança”.
c) o Supervisor de conteúdo é acessado pela guia
“Conteúdo”.
d) para configurar uma conexão com a Internet deve abrir
a guia “Conexões”.
e) a configuração da rede local (LAN) pode ser feita na
guia “Conexões”.
Agente Executivo - SUSEP - 2006
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25- Analise as seguintes afirmações relacionadas ao Microsoft
Word 2000.

23- Considere os recursos de menus do Microsoft Word 2000
e indique a opção incorreta.

I. O MS Word 2000 pode ser configurado para salvar
automaticamente uma cópia de backup toda vez que
salva um documento. A cópia de backup fornece uma
cópia salva anteriormente, de modo que se tenham as
informações salvas atualmente no documento original
e as informações salvas antes dessas na cópia de
backup.

a) No menu “Arquivo” há opções para abrir, salvar e
imprimir documentos.

II. Em uma tabela do MS Word 2000 pode-se combinar
duas ou mais células na mesma linha ou coluna em uma
única célula. Por exemplo, é possível mesclar várias
células horizontalmente para criar um título de tabela
que ocupe várias colunas. Isso é feito com o recurso
“AutoFormatação de tabela”, do menu “Tabela”.

b) A localização e substituição de textos no documento é
feita a partir do menu “Editar”.
c) Os recursos de cabeçalho e rodapé são acessados a
partir do menu “Exibir”.
d) A inclusão de imagens no documento é feita a partir do
menu “Inserir”.

III. A inclusão de números de página em um documento
com várias páginas pode ser muito importante. O MS
Word 2000 permite a adição de números de página em
qualquer posição da página, desde o cabeçalho até o
rodapé.

e) A inclusão e formatação de Macros é feita no menu
“Formatar”.
24- Analise as seguintes informações relacionadas ao
navegador Internet Explorer.
I.

IV. Quando uma página é preenchida com texto ou
elementos gráficos, o Microsoft Word insere uma quebra
de página automática e inicia uma nova página. Para
forçar uma quebra de página em um local específico,
você poderá inseri-la manualmente por meio do menu
“Inserir”.

Quando uma página da Web torna-se disponível
off-line no Internet Explorer, pode-se ler o seu conteúdo
mesmo que o computador não esteja conectado à
Internet.

II. O Supervisor de conteúdo permite configurar uma lista
de sites da Web que nunca podem ser visualizados por
outras pessoas, independentemente da classificação
do conteúdo dos sites.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.
a) I e II

III. Se um endereço da Web não funcionar, o Internet
Explorer em sua configuração padrão, procura
automaticamente endereços da Web semelhantes.
Esta definição padrão pode ser alterada, de forma
que o Internet Explorer pergunte antes de efetuar a
procura.

b) I e III
c) I e IV
d) II e III
e) III e IV

IV. Os recursos de segurança permitem proteger as
informações pessoais de identificação, ajudando
o usuário a compreender como os sites da Web
exibidos podem estar usando essas informações e
permitindo especificar configurações de privacidade
que determinam se deseja ou não aceitar que os sites
da Web salvem cookies no computador.

26- As ferramentas do Painel de controle do Windows são
utilizadas para personalizar o computador. Este é o local
indicado para instalar novo hardware, adicionar e remover
programas, alterar a aparência da tela, entre diversos
outros recursos. Em relação aos recursos e ferramentas
do painel de controle do Windows XP é incorreto afirmar
que

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

a) as contas de usuário personalizam o Windows para
cada pessoa que está compartilhando um computador.
Você pode escolher nome, imagem e senha da sua
própria conta e escolher outras configurações que se
aplicam somente a você.

a) I e II
b) I e III
c) I e IV

b) por meio da ferramenta “Impressoras e aparelhos de
fax” é possível instalar uma nova impressora e seus
drivers, assim como o recurso “Adicionar ou remover
programas” permite a instalação e a remoção de
programas, independentemente do tipo de conta do
usuário.

d) II e III
e) II e IV
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c) nas Opções de acessibilidade os portadores de
deficiência auditiva podem configurar o Windows para
utilizar sinais visuais em vez de sonoros ou aumentar o
volume de áudio do sistema e do programa.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.
a) I e II

d) embora o mouse funcione somente quando o
computador é iniciado, é possível fazer algumas
alterações não só na sua funcionalidade mas também
na aparência e no comportamento do ponteiro do
mouse. Por exemplo, você pode alterar a função dos
botões do mouse ou ajustar a velocidade do clique
duplo.

b) I e III
c) I e IV
d) II e III
e) III e IV
29- Quando você seleciona uma mensagem da “Caixa de
entrada” do MS Outlook 2000, em sua configuração
padrão, e clica no botão “Excluir”, ela será

e) a Limpeza de disco ajuda a liberar espaço na unidade
de disco rígido. Ela pesquisa a unidade e mostra os
arquivos temporários, os arquivos em cache de Internet
e os arquivos de programa desnecessários que você
pode excluir com segurança. É possível fazer com
que a Limpeza de disco exclua alguns ou todos esses
arquivos.

a) enviada para a Lixeira do Windows.
b) enviada para a pasta “Rascunhos”.
c) enviada para a pasta “Itens excluídos”.
d) enviada para a pasta “Lixo eletrônico”.

27- Ao abrir a janela Propriedades de Vídeo do Windows XP,
surge uma janela, conforme apresentada a seguir, com
cinco guias.

e) excluída definitivamente de seu computador.
30- Os Mestres de apresentação do Microsoft Powerpoint
2000 são recursos muito úteis para controlar a aparência
de aspectos que padronizam a estrutura da apresentação.
Em relação a esses recursos é correto afirmar que
a) um slide mestre é um slide que controla certas
características de texto — como o tipo, o tamanho e
a cor da fonte — chamadas “texto mestre”, a cor de
plano de fundo e determinados efeitos especiais, como
o sombreamento e o estilo de marcador.

Para alterar a resolução da tela de 800x600 para 1024x768,
por exemplo, deve-se clicar na guia
a) Temas

b) não é possível inserir um título mestre em um slide
mestre já existente.

b) Área de trabalho
c) Proteção de tela

c) uma vez criado um slide mestre, este não pode mais
sofrer alterações.

d) Configurações
e) Aparência

d) as Anotações mestras determinam o modelo dos
folhetos impressos a partir da apresentação.

28- Analise as seguintes afirmações relacionadas ao Microsoft
Outlook 2000.

e) ao se excluir um slide mestre, o título mestre permanece,
a menos que seja especificado o contrário.

I. Uma mensagem de e-mail pode ser enviada a um
destinatário (campo Para...) com cópia para outros
endereços de e-mail (campo Cc...). Entretanto, esses
endereços de e-mail serão visíveis por todos que
receberem a mensagem. Isso pode ser evitado se for
utilizado o campo Cco... em vez do campo Cc...

31-O Microsoft Excel 2000 possui uma grande variedade
de funções divididas em diversas categorias, como por
exemplo, financeira, matemática e estatística. Em relação
a estas funções é incorreto afirmar que a função
a) SOMA(núm1;núm2; ...) retorna a soma de todos os
números na lista de argumentos.

II. É muito comum enviar arquivos anexados a uma
mensagem de e-mail. Os arquivos anexados podem
ser imagens, sons, textos e até mesmo um conjunto de
e-mails recebidos.

b) MÉDIA(núm1;núm2; ...) retorna a média ponderada
dos números na lista de argumentos.
c) MÁXIMO(núm1;núm2; ...) retorna o valor máximo de
um conjunto de valores na lista de argumentos.

III. Ao criar uma mensagem de e-mail, você pode definir a
prioridade da mensagem. Assim, será exibido um ícone
na lista de mensagens do destinatário indicando que
a mensagem está classificada como normal, pessoal,
particular ou confidencial.

d) ARRED(núm;núm_dígitos) arredonda um número até
uma quantidade especificada de dígitos, onde núm é
o número que você deseja arredondar e núm_dígitos
especifica o número de dígitos para o qual você deseja
arredondar núm.

IV. Quando você responde a uma mensagem que possui
um arquivo anexado ou a encaminha para outro
endereço de e-mail, o arquivo anexado acompanhará
a mensagem, a menos que você especifique o
contrário.
Agente Executivo - SUSEP - 2006
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32- Analise as seguintes afirmações relacionadas aos recursos
de manipulação de dados no Microsoft Excel 2000.

35- Indique qual dos números abaixo é um número irracional.
a) 0

I.

Filtrar é uma maneira rápida e fácil de localizar e
trabalhar com um subconjunto de dados em um
intervalo. Um intervalo filtrado exibe somente as linhas
que atendem aos critérios especificados para uma
coluna.

b) 0,5
c) 0,33...
d) 1/3
e)

II. Classificar é uma maneira prática de colocar os dados
de uma coluna em ordem crescente ou decrescente.
Mesmo que outras colunas estejam selecionadas,
este recurso não interfere na ordem dos dados destas
colunas.

S, que mede a razão entre o comprimento da
circunferência e o seu diâmetro.

36-Indique qual o número racional geratriz da dízima periódica
7,233... .
a) 723/99

III. Um formulário de dados é um método prático para
a inserção ou exibição de uma linha completa
de informações em um intervalo ou lista, sem a
necessidade de rolagem horizontal.

b) 723/90
c) 716/99
d) 716/90

IV. O Filtro avançado permite consolidar os dados com
referências 3D em fórmulas, por posição ou por
categoria.

e) 651/90
37- Calcule: (2022)3/2

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

a) 0
b) 1
c) 4

a) I e II

d) 8

b) I e III

e) 16

c) I e IV

38- Obtenha o mínimo múltiplo comum entre 6, 10 e 15.

d) II e III
e) III e IV

a) 30
MATEMÁTICA

b) 60
c) 90

33- Indique quantos são os subconjuntos do conjunto
{1,2,3,4}.

d) 120
e) 150

a) 12
39- Três capitais nos valores de 250, 350 e 400 unidades
monetárias são aplicados às taxas de juros simples
mensais de 4%, 3% e 2%, respectivamente, durante o
mesmo prazo. Obtenha a média aritmética ponderada
das taxas de juros mensais de aplicação destes capitais
usando os valores dos capitais aplicados como pesos.

b) 13
c) 14
d) 15
e) 16
34- Dados o conjunto A={2,4,6,8,10} e o conjunto
B={x | xĶZ, 0<x<10}, onde Z é o conjunto dos números
inteiros, obtenha o conjunto C=A∩B.

a) 3%
b) 2,95%
c) 2,9%

a) C=A

d) 2,85%

b) C={2,4,6,8}

e) 2,8%

c) C={x | xĶZ, x  10}
d) C={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
e) C=Φ onde Φ é o conjunto vazio
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40- O imposto retido na fonte em um mês de 2005 sobre o
rendimento do trabalho de um contribuinte foi de R$ 125,40.
Considerando que a alíquota de cálculo do imposto era
de 15% e a parcela a deduzir do cálculo do imposto era
de R$ 174,60, obtenha a equação do primeiro grau cuja
incógnita Y representa o valor do rendimento do trabalho
do contribuinte que foi tributado naquele mês.

Área para rascunho

a) 0,15Y – 174,60 = 125,40
b) 15Y – 174,6 = 125,4
c) 15Y = 300
d) 0,15Y + 300 = 0
e) 0,15Y = 125,40
41- Um indivíduo tinha uma dívida de R$ 1.200,00 três meses atrás.
Considerando que o valor dessa dívida hoje é R$ 1.440,00,
calcule a porcentagem de aumento da dívida no período.
a) 12%
b) 15%
c) 20%
d) 25%
e) 30%
42- Um tratorista trabalhando 8 horas por dia gradeia 100
hectares em 10 dias. Nas mesmas condições quantos
hectares ele gradeará em 6 dias trabalhando 10 horas por
dia?
a) 60
b) 75
c) 80
d) 90
e) 100
43- Em um concurso, de cada 100 candidatos, 60
eram mulheres e 40 homens. Considerando que a
porcentagem de aprovação entre os candidatos mulheres
foi de 20% e entre os homens foi de 15%, calcule a
porcentagem de aprovação em geral entre os candidatos,
independentemente do sexo.
a) 15%
b) 17%
c) 18%
d) 19%
e) 20%
44- Ao se jogar dois dados, qual a probabilidade de se obter o
número 7 como soma dos resultados?
a) 7/12
b) 6/12
c) 4/12
d) 2/12
e) 0
Agente Executivo - SUSEP - 2006
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48- A empresa Aerobag S/A, vendeu um conjunto de mesa
com 4 cadeiras por R$ 1.500,00, perdendo na operação
10%. Recebeu o valor em moeda corrente. A operação
não sofreu tributação.

CONTABILIDADE
45- O campo de atuação da Contabilidade é a entidade
econômico-administrativa, cuja classificação, quanto aos
fins a que se destinam, faz-se, corretamente, dividindo-as
em

O lançamento contábil para registrar o fato administrativo
indicado é o seguinte:

a) pessoas físicas e pessoas jurídicas.
b) entidades abertas e entidades fechadas.

a)

Caixa

c) entidades públicas e entidades privadas.

a Diversos

d) entidades civis e entidades comerciais.

a Mercadorias

e) entidades sociais, econômicas e econômico-sociais.

a Prejuízo na Venda

46- A empresa Bertolânis S/A comprou a vista para revender,
brinquedos no valor de R$ 120.000,00, isentos de tributação.
Ao vender metade desses bens por R$ 85.000,00,
aceitando duplicatas para 30 dias, com entrada de 30%, a
empresa estará, na operação de venda, também isenta de
tributação,

b)

1.350,00
150,00

1.500,00.

Mercadorias
a Diversos
a Caixa
a Prejuízo na Venda

a) diminuindo o ativo em R$ 35.000,00.

c)

b) aumentando o ativo em R$ 25.000,00.

1.350,00
150,00

1.500,00.

Diversos
a Mercadorias

c) aumentando o patrimônio líquido em R$ 25.500,00.

Caixa

d) aumentando o passivo em R$ 59.500,00.

Prejuízo na Venda

1.350,00
150,00

1.650,00.

e) aumentando o ativo em R$ 85.000,00.
d)

47- A empresa A de Amélia S/A, possuindo dinheiro, máquinas
e dívidas, respectivamente, na proporção de 30, 70 e
40 por cento do patrimônio total, ostenta um patrimônio
líquido de R$ 48.000,00. Tecnicamente, isso significa que
a empresa possui

Diversos
a Caixa
Mercadorias
Prejuízo na Venda

e)

a) Disponibilidades de R$ 24.000,00.

1.500,00
150,00

1.650,00.

Caixa

b) Passivo a Descoberto de R$ 32.000,00.

a Diversos

c) Passivo Exigível de R$ 40.000,00.

a Mercadorias

d) Capital Próprio de R$ 60.000,00.

a Prejuízo na Venda

1.500,00
150,00

1.650,00.

e) Ativo de R$ 100.000,00.

Agente Executivo - SUSEP - 2006

12

Provas 1 e 2

51- A Mercearia a Varejo Ltda. escolheu o item “zez” de seu
estoque para demonstração e assim apresentou seu
movimento semanal:

49- Assinale abaixo a opção que apresenta uma proposição
verdadeira.
a) Em contabilidade são debitadas as origens de recursos
e creditadas as aplicações de recursos.

Existências anteriores: 20 unidades ao custo unitário
de R$ 15,00;
Primeiras compras: 100 unidades a R$ 16,00, cada
uma;
Primeiras vendas: 80 unidades ao preço unitário de
R$ 20,00;
Últimas compras: 60 unidades pelo valor total de
R$ 1.020,00;
Últimas vendas: 60 unidades pelo valor total de
R$ 1.260,00.

b) Patrimônio é o conjunto de bens e de direitos possuídos,
em determinada data, por uma entidade, seja pessoa
física ou jurídica.
c) Lucro é o resultado alcançado por uma empresa ou
entidade em dado período e decorre da diferença entre
as receitas e as despesas nele ocorridas.
d) Se o balancete estiver fechado, a diferença entre a
soma do ativo total mais despesas e a soma do passivo
total mais receitas é igual a zero.
e) A diferença entre os valores creditados e os valores
debitados em determinado período será lucro do
exercício se os créditos forem maiores que os débitos.

Organizando uma ficha de controle de estoques para esse
item de mercadorias, cuja movimentação ocorreu com
isenção de qualquer tributação, a empresa vai apurar um
estoque final de

50- A firma Agrária Agronegócios Ltda. utiliza a conta
Mercadorias na modalidade conta mista, sendo debitada
pelo valor das compras e creditada pelo valor das
vendas.

a) 40 unidades ao custo unitário de R$15,00, se avaliadas
pelo critério UEPS.

Se, no fim do período, a conta mercadorias, que representa
o item “geagá”, inteiramente isento de tributação,
apresentar saldo contábil credor, no valor de R$ 5.000,00,
e o inventário físico final for avaliado em R$ 2.000,00, podese dizer que as operações com esse item ocasionaram

b) 40 unidades ao custo unitário de R$16,00, se avaliadas
pelo critério Preço Médio.

a) prejuízo de R$ 2.000,00.

d) 40 unidades ao custo unitário de R$17,00, se avaliadas
pelo critério PEPS.

c) 40 unidades ao custo unitário de R$16,22, se avaliadas
pelo critério Preço Médio.

b) prejuízo de R$ 3.000,00.

e) 40 unidades, 20 ao custo unitário de R$15,00 e 20 ao
custo unitário de R$16,00, se avaliadas pelo critério
PEPS.

c) lucro de R$ 3.000,00.
d) lucro de R$ 5.000,00.
e) lucro de R$ 7.000,00.
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DIREITO ADMINISTRATIVO

52- A firma Campos Campestres Ltda. extraiu do livro Razão os
seguintes saldos para elaborar o balancete de verificação
em 31 de dezembro de 2005.

53- O princípio constitucional do Direito Administativo, cuja
observância forçosa, na prática dos atos administrativos,
importa assegurar que, o seu resultado, efetivamente,
atinja o seu fim legal, de interesse público, é o da

Contas
saldos
Caixa
1.000,00
Capital a Realizar
350,00
Capital Social
1.600,00
Custo das Mercadorias Vendidas
1.100,00
Depreciação
160,00
Depreciação Acumulada
460,00
Duplicatas Descontadas
600,00
Duplicatas a Pagar
1.500,00
Duplicatas a Receber
1.300,00
Juros Ativos
200,00
Juros a Pagar
400,00
Juros a Receber
300,00
Mercadorias
800,00
Prêmio de Seguros
190,00
Prêmio de Seguros a Pagar
230,00
Prêmio de Seguros a Vencer
120,00
Previdência Social - Encargos
180,00
Previdência Social a Recolher
320,00
Salários
250,00
Salários a Pagar
200,00
Receitas de Vendas
1.800,00
Veículos
2.000,00
Eventuais diferenças encontradas entre saldos devedores
e credores devem-se ao saldo anterior da conta Lucros ou
Prejuízos Acumulados, que ainda não está atualizado nem
constou da relação acima.
O balancete de verificação elaborado a partir das contas
acima vai evidenciar saldos devedores no valor de

a) legalidade.
b) publicidade.
c) impessoalidade.
d) razoabilidade.
e) moralidade.
54- A SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, no
contexto da Administração Pública Federal, é
a) uma autarquia.
b) uma empresa pública.
c) uma sociedade de economia mista.
d) um serviço social autônomo.
e) um órgão autônomo.
55- No caso da extinção de órgão público, em que fiquem
extintos cargos ou declarada sua desnecessidade,
os servidores efetivos seus ocupantes, quando forem
estáveis, devem ficar
a) aposentados.
b) exonerados.
c) em disponibilidade.
d) em licença.

a) R$ 6.340,00.

e) readaptados.

b) R$ 6.860,00.

56- Aos servidores públicos civis da União, regidos pelo
regime jurídico da Lei n. 8.112/90, são assegurados alguns
direitos sociais, instituídos a favor dos trabalhadores em
geral, inclusive o de

c) R$ 7.750,00.
d) R$ 8.070,00.
e) R$ 8.270,00.

a) seguro desemprego.
b) aviso prévio.
c) fundo de garantia.
d) participação nos lucros.
e) licença paternidade.
57- A responsabilidade objetiva do Estado, como pessoa
jurídica de direito público interno, compreende os danos
causados a terceiros, até mesmo quando
a) haja culpa do paciente (quem sofreu o dano).
b) não haja culpa do agente (quem causou o dano).
c) não haja nexo causal (entre o fato e o dano).
d) o fato danoso não seja atribuído ao Estado.
e) o fato donaso seja causado, por ato doloso ou
fraudulento do juiz, no exercício de sua função.

Agente Executivo - SUSEP - 2006

14

Provas 1 e 2

58-O poder de que dispõe a autoridade administativa, para
distribuir e escalonar funções de seu órgão público,
estabelecendo uma relação de subordinação, com os
servidores sob sua chefia, chama-se poder

63- A operação de cosseguro consiste:
a) em um contrato de seguro no qual diversas seguradoras
são responsáveis diretas pela emissão das apólices.
b) na cessão de direitos da carteira de seguros a outra
seguradora em decorrência de procedimentos
gerenciais.

a) de polícia.
b) disciplinar.

c) na distribuição de um risco segurado por diversas
seguradoras, sendo uma delas a responsável direta
pela apólice.

c) discricionário.
d) hieráquico.
e) regulamentar.

d) na transferência de sinistro para empresas do mesmo
conglomerado com o objetivo de diluir o provável
prejuízo.

59- O que, conceitualmente, pode distinguir o contrato
administrativo de um convênio, firmado pela Administração,
é que quanto a este os seus objetivos são

e) no repasse de risco excedente aos limites de retenção
da seguradora principal.

a) de interesses comuns às partes.
64- Uma seguradora com o objetivo de passar técnicas de
subscrição realizaria uma operação de resseguro:

b) de interesses divergentes para as partes.
c) permitidos por lei.
d) presumivelmente legais.

a) facultativo.

e) de interesse público.

b) de excesso de danos.
c) facultativo de quota-parte.

60- Para habilitação dos licitantes, no caso de pregão, não
será exigida documentação relativa à

d) automático.
e) de catástrofe.

a) habilitação jurídica.
65- O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres – DPVAT não cobre danos
relativos a:

b) garantia da proposta.
c) qualificação econômico-financeira.
d) regularidade fiscal.

a) incêndio no veículo e despesas relativas a tratamento
sob orientação médica.

e) qualificação técnica.

b) invalidez permanente e despesas de assistência
médica e suplementar.

TÉCNICA DE SEGURO E RESSEGURO
61- Os contratos de seguros podem ser:

c) danos materiais e morte para o caso da vítima vir a
falecer em virtude do acidente de trânsito.

a) tempestivos, específicos e de escopo amplo.

d) roubo, colisão ou incêndio de veículos e acidentes
ocorridos fora do território nacional.

b) condicionais, aleatórios e de indenização.

e) despesas de assistência médica e suplementar e a
danos materiais.

c) aleatórios, de amplo escopo e de conversibilidade.
d) tempestivos, de indenização e consistentes.
e) de boa-fé, peremptórios e condicionais.

66- São seguros obrigatórios:

62- O valor máximo a ser indenizado a título de reembolso
hospitalar do DPVAT é

a) Seguro de Acidentes pessoais individual e Seguro
Educacional.
b) Seguro de Fiança Locatícia e Seguro de Garantia
Judicial.

a) 15.000,00
b) 14.500,00

c) Seguro Garantia Contratual e Responsabilidade Civil
Armador.

c) 13.479,48
d) 5.525,00

d) Seguro de Lucros Cessantes e Seguro de Transporte
Internacional.

e) 2.695,90

e) DPVAT, Seguros contra riscos de incêndio de bens
pertencentes a pessoas jurídicas.
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67- São riscos excluídos da cobertura do seguro de
responsabilidade civil de empresas de transporte coletivo
rodoviário de passageiros interestadual:

69- Nos contratos de Seguro Fiança Locatícia, mediante
pagamento de prêmio adicional, poderá ser dada cobertura
nos casos a saber:

a) danos materiais causados aos passageiros, em
acidente de trânsito envolvendo o ônibus segurado.

a) de sublocações ou locação por temporada, aluguéis
de imóveis utilizados por hospitais ou danos no imóvel
causados pelo garantido.

b) danos pessoais causados a passageiros em transporte
rodoviário de linha regular, de turismo.

b) se o estipulante for uma autarquia ou em locações feitas
a associações beneficentes, recreativas ou religiosas.

c) danos causados a terceiros durante a participação do
veículo segurado em competições.

c) de aluguéis de imóveis utilizados como hotéisresidência, de espaços destinados à publicidade ou
aluguéis de imóveis de fundações públicas.

d) danos pessoais causados aos passageiros, em
acidente de trânsito envolvendo o ônibus segurado.

d) de locações efetuadas a sindicatos de classe ou a
associações culturais e em casos de arrendamento
mercantil.

e) danos materiais causados a passageiros em transporte
rodoviário de linha regular, por fretamento.
68- A contratação dos planos previdenciários pode ser feita:

e) quando a locação for feita a sócio ou parente do
estipulante ou do segurado ou empréstimo do imóvel
locado com o consentimento expresso do segurado.

a) somente na forma coletiva, quando se tratar de pensão
por morte, pecúlio por morte e na forma individual em
se tratando de renda por sobrevivência.

70- São cláusulas identificadas em contratos de resseguro
automático as:

b) de forma individual ou coletiva, somente se averbados,
podem oferecer separadamente os benefícios de renda
por invalidez e por sobrevivência.

a) de tempestividade, condicionais e de riscos cobertos.
b) de erros e omissões, de objetividade e de tempestividade.

c) na forma individual, para o caso de instituídos, apenas
de forma alternativa nas modalidades de renda por
invalidez ou renda por sobrevivência.

c) de riscos cobertos, as condicionais e de conversibilidade.

d) somente de forma coletiva, no caso de averbados,
oferecendo alternativamente as modalidades pensão
por morte ou pecúlio por morte.

d) de riscos cobertos, de erros e omissões e de arbitragem.
e) de conversibilidade, de prestação e liquidação de contas e de tempestividade.

e) de forma individual ou coletiva, averbados ou instituídos
e podem oferecer juntos ou separadamente, os
benefícios de renda por invalidez e por sobrevivência,
pensão por morte e pecúlio por invalidez e por morte.
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