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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

ANALISTA DE PREVIDÊNCIA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Qual das alternativas abaixo NÃO representa uma 

das funções administrativas fundamentais? 

 

A) Fomento 

B) Intervenção 

C) Poder Discricionário 

D) Serviço Público 

 

22) Qual das alternativas abaixo NÃO representa um tipo 

de administração indireta? 

 

A) União 

B) Autarquias 

C) Empresas Públicas 

D) Fundações Públicas 

 

23) "__________________ funda-se no postulado da 

isonomia e tem desdobramentos explícitos em 

variados dispositivos constitucionais como o artigo 

37, II, que exige concurso público para ingresso em 

cargo ou emprego público, ou no artigo 37, XXI, que 

exige que as licitações públicas assegurem igualdade 

de condições a todos os concorrentes". Sobre qual 

dos princípios constitucionais do Direito 

Administrativo brasileiro trata essa informação? 

 

A) Princípio da Legalidade 

B) Princípio da Impessoalidade 

C) Princípio da Publicidade 

D) Princípio da Eficiência 

 

24) Qual dos Princípios Constitucionais abaixo é requisito 

de eficácia dos atos administrativos que devam 

produzir efeitos externos ou que impliquem oneração 

do patrimônio público? 

 

A) Princípio da Legalidade 

B) Princípio da Impessoalidade 

C) Princípio da Publicidade 

D) Princípio da Eficiência 

 

25) O Poder da Administração no qual o administrador se 

encontra parcialmente preso ao enunciado da lei que 

não estabelece previamente um único 

comportamento possível a ser adotado em situações 

concretas, existindo um espaço para juízo de 

conveniência e oportunidade, recebe o nome de: 

 

A) Poder discricionário 

B) Poder vinculado 

C) Poder disciplinar 

D) Poder hierárquico 

 

26) O poder normativo é: 

 

A) O poder atribuído a Administração Pública para 

aplicar sanções administrativas aos seus agentes 

pela prática de infrações de caráter funcional. 

B) O poder conferido à Administração para se auto 

organizar, isto é, para distribuir as funções dos seus 

órgãos (estabelecer campos de atuação) e fiscalizar 

a atuação dos seus agentes. 

C) O poder conferido à Administração para expedição 

de decretos e regulamentos. 

D) O poder conferido à Administração, para restringir, 

frenar, condicionar, limitar o exercício de direitos e 

atividades econômicas dos particulares para 

preservar os interesses da coletividade. 

 

27) Analise as informações abaixo a respeito da 

anulação dos atos administrativos: 

 

I. "A Administração Pública pode anular seus próprios 

atos"; 

II. "A Administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornem ilegais, 

porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial". 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

28) Dentre os atos que importam em improbidade 

administrativa NÃO podemos mencionar: 

 

A) Dano ao erário 

B) Enriquecimento ilícito  

C) Violação aos princípios administrativos 

D) Atuação imoral 

 

29) O Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária- Incra é: 

 

A) Autarquia 

B) Fundação 

C) Empresa pública  

D) Sociedade de Economia Mista 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) Analise as informações abaixo a respeito da Tomada 

de Contas Especial: 

 

I - “É um processo devidamente formalizado, com rito 

próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência 

de dano à administração pública federal e obtenção 

do respectivo ressarcimento”; 

II - “É um processo devidamente formalizado, dotado de 

rito próprio, que objetiva apurar os fatos, identificar os 

responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário, 

visando ao seu imediato ressarcimento”. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

31) O instituto da decadência pode consistir: 

 

I -  "Na morte de um direito subjetivo em face da inércia de 

seu titular, que optou por não ajuizar uma ação 

constitutiva no prazo de lei"; 

II -  "Na perda efetiva de um direito potestativo, pela falta 

de seu exercício, no período de tempo determinado 

em lei ou pela vontade das próprias partes"; 

III - "Na extinção de um direito que não foi exercido no 

prazo assinalado em lei".  

 

Qual alternativa apresenta todas as informações 

verdadeiras? 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) II e III 

D) I, II e III 

 

32) Sobre as Autarquias, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) As autarquias não têm a mesma personalidade 

jurídica atribuída ao ente político.  

B) Elas desempenham função atípica do Estado, tais 

como serviços previdenciários, educação e pesquisa 

etc.  

C) Seu patrimônio é considerado de natureza pública. 

Assim sendo, não podem ser usucapidos nem 

alienados, salvo, neste último caso, se houver 

autorização legal. 

D) Por serem pessoas jurídicas de direito público, as 

autarquias respondem solidariamente pelo prejuízo 

que seus agentes causarem a terceiros (Artigo 37, 

§6º da Constituição Federal). 

33) Em relação aos atos de improbidade administrativa, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Reputa-se agente público, para os efeitos da lei, todo 

aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou 

sem remuneração, por eleição, nomeação, 

designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou 

função. 

B) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade no trato dos assuntos que lhe são 

afetos. 

C) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 

terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

D) Estão também sujeitos às penalidades desta lei os 

atos de improbidade praticados contra o patrimônio 

de entidade que receba subvenção, benefício ou 

incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem 

como daquelas para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 

por cento do patrimônio ou da receita anual, 

limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à 

repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 

públicos.     

 

34) Da declaração de bens nos atos de improbidade 

administrativa, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A posse e o exercício de agente público ficam 

incondicionados à apresentação de declaração dos 

bens e valores que compõem o seu patrimônio 

privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 

competente. 

B) A declaração compreenderá imóveis, móveis, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra 

espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no 

País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 

os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 

companheiro, dos filhos e de outras pessoas que 

vivam sob a dependência econômica do declarante, 

incluindo os objetos e utensílios de uso doméstico. 

C) A declaração de bens será bienalmente atualizada e 

na data em que o agente público deixar o exercício 

do mandato, cargo, emprego ou função. 

D) Será punido com a pena de demissão, a bem do 

serviço público, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis, o agente público que se recusar a prestar 

declaração dos bens, dentro do prazo determinado, 

ou que a prestar falsa. 
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35) Em relação à Administração Direta e Indireta, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Autarquia é feita diretamente por lei específica, ao 

passo que as demais entidades são somente 

autorizadas pela lei, visto que seu nascimento se dá 

com o registro em cartório de seu ato constitutivo 

(estatuto ou contrato social).  

B) O fenômeno jurídico que faz nascer os entes da 

Administração Indireta é a descentralização 

administrativa por outorga, instrumentalizada por 

meio de lei específica, nos moldes da Constituição 

Federal.  

C) A descentralização administrativa não se dá apenas 

pela outorga. É possível que os entes políticos 

transfiram para uma pessoa jurídica autônoma o 

exercício de parte de suas atribuições através do 

contrato. Neste caso, dão origem as chamadas 

delegatárias, compostas pelas concessionárias e 

permissionárias.  

D) As delegatárias fazem parte da Administração 

Indireta, apesar de originar do fenômeno da 

descentralização administrativa. 

  

36) A doutrina enumera inúmeras características próprias 

das entidades administrativas da Administração 

Indireta:  
 

I. São criadas ou autorizadas por lei específica e 
possuem personalidade jurídica. 

II. São influenciados pelo principio da especialidade. 
III. Fazem parte da Administração Direta.  

 
Julgue os itens acima colocando (V) para verdadeiro e (F) 
para falso e depois marque a alternativa correta: 
 
A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) V, F, F 
D) F, F, F 
 

37) Sobre as Fundações Públicas, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
 

A) Fundações públicas de direito privado possuem 
patrimônios considerados privados. No entanto, não 
podem ser objetos de usucapião se estiverem 
afetados a uma atividade pública.  

B) Por serem pessoas jurídicas de direito público, as 
Fundações Públicas de direito público respondem 
objetivamente pelo prejuízo que seus agentes 
causarem a terceiros.  

C) As Fundações Públicas de direito privado, por 
prestarem serviços públicos à coletividade, 
respondem subjetivamente pelo prejuízo causado por 
seus agentes a terceiros (art.37, §6º da Constituição 
Federal). 

D) As fundações desempenham serviços públicos 
consistentes em atividades sociais, tais como 
pesquisa, proteção a patrimônio histórico e difuso 
etc. 

38) Sobre o processo administrativo disciplinar, assinale 

a alternativa INCORRETA: 

 

A) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 

serviço público é obrigada a promover a sua 

apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 

ampla defesa. 

B) As denúncias sobre irregularidades, objeto de 

apuração, poderão ser formuladas oralmente. 

C) Quando o fato narrado não configurar evidente 

infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 

arquivada, por falta de objeto. 

D) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a 

imposição de penalidade de suspensão por mais de 

30 (trinta) dias, de demissão, cassação de 

aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de 

cargo em comissão, será obrigatória a instauração de 

processo disciplinar. 

 

39) A respeito do inquérito administrativo, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A) Os autos da sindicância não precisam integrar o 

processo disciplinar, como peça informativa da 

instrução. 

B) Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que 

a infração está capitulada como ilícito penal, a 

autoridade competente encaminhará cópia dos autos 

ao Ministério Público, dependendo, para isso, da 

imediata instauração do processo disciplinar. 

C) Na fase do inquérito, a comissão promoverá a 

tomada de depoimentos, acareações, investigações 

e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, 

no entanto, não podem recorrer a técnicos e peritos. 

D) O presidente da comissão poderá denegar pedidos 

considerados impertinentes, meramente 

protelatórios, ou de nenhum interesse para o 

esclarecimento dos fatos. 

 

40) No que se refere à revisão do processo, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) A comissão revisora terá 30 (trinta) dias para a 

conclusão dos trabalhos. 

B) Em caso de falecimento, ausência ou 

desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da 

família poderá requerer a revisão do processo. 

C) No caso de incapacidade mental do servidor, a 

revisão será requerida pelo respectivo curador. 

D) O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer 

tempo, a pedido ou de ofício, quando se 

aduzirem  fatos novos ou circunstâncias suscetíveis 

de justificar a inocência do punido ou a inadequação 

da penalidade aplicada. 
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41) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei: 

 

A) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

B) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, exceto as de saúde do trabalhador; 

C) Participar da formulação da política das ações de 

saneamento básico, no entanto, não deve participar 

da execução das mesmas; 

D) Fiscalizar e inspecionar alimentos, em que está 

compreendido o controle de seu teor nutricional, 

exceto as bebidas e águas para consumo humano;  

 

42) Acerca da previdência social, segundo a Constituição 

Federal, pode-se afirmar corretamente: 

 

A) Assim como a Saúde, a previdência social tem 

caráter contributivo e de filiação obrigatória; 

B) A previdência social será organizada sob a forma de 

regime específico, de caráter contributivo e de 

filiação voluntária, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial; 

C) A previdência social deve colaborar para a proteção 

do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 

D) A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial; 

 

43) Assinale a alternativa que corresponde a uma 

situação NÃO coberta pelo Regime Geral de 

Previdência Social: 

 

A) Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e 

idade avançada; 

B) Proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

C) Proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

voluntário; 

D) Salário-família e auxílio-reclusão para os 

dependentes dos segurados de baixa renda; 

 

44) Em relação aos segurados do Regime Geral de 

Previdência Social, assinale qual alternativa NÃO 

representa um segurado obrigatório: 

 

A) Empregado de empresa privada em situação regular 

junto a previdência; 

B) Trabalhador avulso, com contribuições regulares e 

em dia; 

C) A empregada Doméstica com carteira assinada; 

D) Estudante e não dependente, menor de 14 anos; 

  

45) O salário de contribuição pode ser definido 

corretamente pelo (a) 

 

A) É o valor que será recebido pelo contribuinte, seja ele 

segurado obrigatório ou facultativo; 

B) É a base de cálculo da contribuição previdenciária 

dos segurados da previdência social, que mediante a 

aplicação de uma alíquota, definida em lei, 

determinará o valor da contribuição mensal;  

C) É o benefício recebido pelo segurado do Regime 

Geral de Previdência Social; 

D) É a base de cálculo para a apuração do valor dos 

benefícios aos segurados da previdência social, que 

será arbitrada mediante o grau de escolaridade de 

cada contribuinte; 

 

46) Conforme o previsto no texto constitucional acerca 

dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social, assinale a única alternativa INCORRETA: 

 

A) Todos os salários de contribuição considerados para 

o cálculo de benefício serão devidamente 

atualizados, na forma da lei; 

B) Nenhum benefício que substitua o salário de 

contribuição ou o rendimento do trabalho do 

segurado terá valor mensal inferior ao salário 

mínimo; 

C) É assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

conforme critérios definidos em lei; 

D) A gratificação natalina dos aposentados e 

pensionistas terá por base a média do valor dos 

proventos dos últimos seis meses do ano; 

 

47) Conforme o texto constitucional, sobre a Assistência 

Social pode-se afirmar corretamente: 

 

A) Será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade 

social; 

B) As ações governamentais na área da assistência 

social serão realizadas somente com recursos do 

orçamento da seguridade social; 

C) A educação é uma ação social compreendida na 

Assistência Social e tem caráter contributivo; 

D) Será prestada a quem dela necessitar, desde que 

tenha contribuído à seguridade social; 
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48) A Assistência Social tem por objetivos, segundo a 

Constituição Federal: 

 

A) O amparo às crianças, não sendo contemplados os 

adolescentes; 

B) A garantia de dois salários mínimos de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e a todos 

os idosos indistintamente; 

C) A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 

de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; 

D) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 

educação, à moradia, à adolescência e à velhice; 

 

49) A Constituição Federal prevê que as ações 

governamentais na área da Assistência Social serão 

organizadas com base em diretrizes. Sobre estas 

diretrizes é correto afirmar: 

 

A) Existe a descentralização político-administrativa, 

cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 

federal e a coordenação e a execução dos 

respectivos programas às esferas estadual e 

municipal, bem como a entidades beneficentes e de 

assistência social; 

B) Participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações apenas nos níveis mais baixos; 

C) As ações de assistência social devem ter a 

participação de toda a sociedade, no entanto os 

serviços prestados pelas entidades governamentais 

devem atender apenas aos que tiverem contribuído à 

previdência; 

D) A assistência social é um direito de todos e será 

organizada de forma centralizada com a participação 

apenas de entidades ligadas a ações sociais bem 

como entidades paraestatais sem fins lucrativos; 

 

50) Nos termos da legislação previdenciária é correto 

afirmar: 

 

A) É segurado obrigatório o menor de 10 anos que se 

filiar ao Regime Geral de Previdência Social; 

B) São contribuintes do Regime Geral de Previdência 

Social apenas os segurados; 

C) Entre as fontes de financiamento da seguridade 

social encontra-se o Fundo de Garantia por Tempo 

de serviço; 

D) Entre as contribuições sociais previstas em lei 

constam as dos empregadores domésticos; 

 

51) “O fator previdenciário foi criado pela Lei 9.876/99 e 

incide, obrigatoriamente, nas aposentadorias por 

tempo de contribuição. Nas aposentadorias por idade 

e aposentadoria especial do deficiente somente será 

aplicado se aumentar a _____________ apurada 

com base nos salários de contribuição do segurado a 

partir de julho de 1994, na forma da lei". Qual 

alternativa completa corretamente a lacuna? 

 

A) Média aritmética simples  

B) Mediana simples  

C) Média aritmética composta 

D) Mediana composta 

 

52) “Pode ser conceituada como a soma de períodos de 

trabalho prestados sucessivamente na iniciativa 

privada e nos órgãos públicos ou vice-versa, para 

fins de implementação dos requisitos dos benefícios 

concebíveis pelos diferentes regimes nos quais são 

contemplados". Qual alternativa diz respeito a esta 

definição? 

 

A) Indenização de contribuições 

B) Contagem recíproca 

C) Compensação 

D) Prestações previdenciárias 

 

53) “Atos de pagamento de determinadas quantias em 

dinheiro ou de realização de serviços devidos pelo 

ente segurador estatal aos beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social, em face da ocorrência 

de eventos cobertos, cujo objetivo é a garantia de 

subsistência desses últimos, sob regime de Direito 

Público”. Qual alternativa diz respeito a esta 

definição? 

 

A) Indenização de contribuições 

B) Contagem recíproca 

C) Compensação 

D) Prestações previdenciárias 

 

54) A Renda Mensal Inicial (RMI) é o valor que 

efetivamente o segurado vai começar recebendo em 

seu benefício, substituindo o rendimento do trabalho 

do segurado, que será responsável pela garantia da 

subsistência do cidadão, NÃO podendo ser: 

 

A) Inferior a um salário mínimo e meio e Superior ao 

valor do teto. 

B) Superior a três salários mínimos e Inferior ao valor do 

teto. 

C) Inferior a um salário mínimo e Inferior ao valor do 

teto. 

D) Inferior a dois salários mínimos e Igual ao valor do 

teto. 
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55) Os aposentados que não têm direito à reabilitação 

profissional são: 

 

A) Segurados em gozo de auxílio-doença seja 

decorrente de acidente do trabalho ou previdenciário. 

B) Aposentados especiais, por tempo de serviço ou 

idade, que não permanecem em atividade laborativa. 

C) Aposentados por invalidez. 

D) Dependentes maiores de 14 anos portadores de 

deficiência. 

 

56) A situação em que é possível a acumulação de 

benefícios é representada por qual alternativa? 

 

A) Aposentadoria e Pensão por morte, não 

necessitando observação do tempus regit actum. 

B) Auxílio-doença e Auxílio-acidente em razão de lesões 

decorrentes do mesmo fator. 

C) Salário-maternidade, desde que a segurada 

mantenha vínculos de emprego concomitantes. 

D) Aposentadoria e Auxílio-doença. 

 

57) Analise as informações abaixo: 

 

I - "Base de cálculo da contribuição dos segurados"; 

II - "Valor a partir do qual, mediante a aplicação da 

alíquota fixada em lei, obtém-se o valor da 

contribuição de cada um deles". 

 

Qual alternativa apresenta informação correta a respeito 

do conceito de salário-de-contribuição? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

58) É considerado tempo de contribuição todo vínculo 

empregatício independentemente se houve ou não o 

recolhimento das contribuições para: 

 

I - O segurado empregado; 

II - O trabalhador avulso. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

59) São contados como tempo de contribuição para 

aposentadoria: 

 

A) O período de exercício de atividade remunerada 

abrangida pela previdência social urbana e rural, 

ainda que anterior à sua instituição. 

B) O período de contribuição efetuada por segurado 

enquanto exercer atividade remunerada que o 

enquadra como segurado obrigatório da previdência 

social. 

C) O período em que o segurado esteve recebendo 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre 

períodos de atividade. 

D) O período de contribuição efetuada como segurado 

facultativo. 

 
60)  O fator previdenciário de um homem de 55 anos, 

que possui 35 anos de contribuição, é 0,695, 

sabendo-se que a sua renda era de, em média, R$ 

4.000,00, qual será o valor aproximado de sua 

aposentadoria? 

 

A) R$ 2.570,00 

B) R$ 2.780,00 

C) R$ 2.890,00 

D) R$ 2.960,00 

 

 

 


