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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 60 (sessenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

AGENTE PREVIDENCIÁRIO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

Criptografia ou capacidade de viralização? O whatsapp precisa enxergar esse paradoxo 
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Em junho de 2016, bem antes de as notícias falsas aterrissarem no WhatsApp, o “think 

tank” progressista The Century Foundation publicou no Youtube um vídeo em que Edward 

Snowden fazia uma espécie de alerta. Na gravação de cerca de dois minutos de duração, o 

analista de sistemas que revelou ao mundo o que acontecia na NSA, a Agência de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos, explicava a importância da criptografia para a vida cotidiana em 

pleno século XXI e discorria sobre os riscos embutidos em seu eventual mau uso. Hoje em dia, 

em absolutamente todos os eventos sobre notícias falsas e “fact-checking” de que participo – 

sejam no Brasil ou no exterior –, a pergunta é sempre a mesma: como combater as mentiras 

encriptografadas que circulam no WhatsApp? E a resposta é a dúvida. 

Mas vejamos o que dizia Snowden, lá em 2016: 

"A criptografia é o que mantém nosso dinheiro no banco – e não na conta dos criminosos. 

É o que mantém nossas represas fechadas, e as estradas abertas. A criptografia é o que 

determina que os aparelhos nos hospitais e também dentro dos nossos corpos nos entreguem 

doses terapêuticas – e não letais. A criptografia salva vidas e protege propriedades. Sem ela, 

nossa economia para. Nossos governos param. Mas não é possível garantir que a criptografia 

será utilizada apenas pelos bonzinhos. Ela está no campo da matemática, e, por mais que 

desejemos o contrário, matemática é matemática. Funciona do mesmo jeito para a Madre Teresa 

de Calcutá e para Osama bin Laden". 

Pois bem: naquele mesmo 2016, aqui no Brasil, ao acessar o WhatsApp, usuários do 

aplicativo passaram a receber o seguinte alerta: “As mensagens que você enviar para esta 

conversa e chamadas agora são protegidas com criptografia de ponta a ponta”. 

          Era o app adotando no país em que chegaria a ter 120 milhões de usuários ativos a 

criptografia do tipo “end-to-end”, aquela que, segundo a própria empresa explica, “assegura que 

somente você e a pessoa com quem você está se comunicando podem ler o que é enviado e 

ninguém mais, nem mesmo o WhatsApp”. 

A medida é, sem dúvida, importantíssima. A criptografia "end-to-end" garante que as 

correspondências digitais não serão violadas. Permite que jornalistas entrevistem fontes, 

garantindo-lhes o anonimato, por exemplo. É com sistemas assim que escândalos como o de 

Snowden e de outros “whistleblowers” poderão continuar vindo ___ tona. Não se questiona aqui 

– de forma alguma – que a sociedade precisa de aplicativos de mensagens criptografadas para 

seguir funcionando e para ter um jornalismo de profundidade. 

Mas será que a sociedade também precisa que esses mesmos aplicativos permitam 

viralizações? Não haveria um paradoxo na expressão "mensagem criptografada que viralizou"? 

Acompanhe o raciocínio: a princípio, acredito que os sistemas criptografados têm por função 

passar uma mensagem de forma segura para uma, duas ou poucas pessoas. É uma proteção 

extra para um segredo que precisa ser bem guardado entre poucos indivíduos. Do outro lado, 

está a viralização, aplicada a conteúdos que devem atingir a massa, se espalhar entre cidadãos 

com velocidade e ser compartilhados ___ exaustão. Como esse segundo tipo de material é algo 

que precisa ou deve ganhar o mundo, qual o sentido de aplicar nele a criptografia? Por que 

impedir a leitura de um conteúdo que todos já estão lendo? 

Um professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e criador do Monitor do WhatsApp, mantido pelo projeto Eleições Sem Fake, 

também enxerga o paradoxo. "O WhatsApp permite que um usuário envie uma mensagem para 

256 grupos de até 256 usuários e que essas mensagens possam ser repassadas adiante e 

facilmente espalhadas", explica. "Essa capacidade de viralizar é típica de redes sociais e talvez o 

diferencial competitivo do WhatsApp, mas também permite que campanhas de desinformação 

tentem manipular opinião pública de forma velada". 

Fica o questionamento. Não deveria o WhatsApp escolher entre a criptografia e a 

capacidade de viralização? Não deveria estabelecer regras para uso de um instrumento e de 

outro? Caso contrário, continuará distorcendo a função de sigilo e abrindo espaço inegável ___ 

desinformação maciça. 

(Cristina Tardáguila – Revista Época – 03/12/2018 – Disponível em: https://epoca.globo.com – adaptado). 

  

https://epoca.globo.com/
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QUESTÃO 01 – A partir da leitura do texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Edward Snowden publicou um vídeo no YouTube sobre o que “think tank” The Century 

Foundation fazia na NSA. 

II. A autora do texto tem participado de eventos nos quais se tem chegado a conclusões 

importantes acerca da prevenção contra notícias falsas. 

III. Em 2016, o WhatsApp passou a usar criptografia em suas mensagens no Brasil. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um campo no qual a criptografia é 

empregada, de acordo com o exposto no texto. 
 

A) Sistema bancário. 

B) Sistema religioso. 

C) Sistemas de informação. 

D) Sistemas Hospitalares. 

E) Sistemas Governamentais. 
 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego correto do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa 

que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 29, 38 e 50. 
 

A) à – à – a. 

B) à – a – a. 

C) a – a – à. 

D) a – à – à. 

E) à – à – à. 
 

 

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa na qual a oração sublinhada NÃO seja uma oração 

subordinada adjetiva. 
 

A) o analista de sistemas que revelou ao mundo o que acontecia na NSA (l. 03-04). 

B) A criptografia é o que mantém nosso dinheiro no banco (l. 11). 

C) Mas não é possível garantir que a criptografia será utilizada apenas pelos bonzinhos (l. 15-16). 

D) As mensagens que você enviar para esta conversa e chamadas agora são protegidas (l. 20-21). 

E) É uma proteção extra para um segredo que precisa ser bem guardado (l. 35-36). 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 

seguir: 
 

I. O emprego das aspas, abertas na linha 43 e fechadas na linha 45, deve-se a mesma situação de 

ocorrência daquelas empregadas na linha 26. 

II. O duplo travessão, empregado nas linhas 07 e 08, poderia ser substituído por vírgulas sem 

prejuízo da correção gramatical do período. 

III. Na linha 10, os dois pontos são empregados para introduzir a fala, em discurso direto, de 

Edward Snowden, na linha 11. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 06 – Considerando o emprego de recursos coesivos para garantir a progressão textual, 

analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  
 

(  ) O antecedente do pronome pessoal “Ela” (l. 16) é o substantivo “criptografia” (l. 15). 

(  ) Na linha 39, a contração “nele” refere-se ao seu antecedente “mundo”. 

(  ) O sujeito da forma verbal “explica” (l. 45) é oculto e refere-se a “Um professor do 

Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 

criador do Monitor do WhatsApp” (l. 41-42). 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – V. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego das palavras em contexto e os processos de formação de 

palavras em Língua Portuguesa, assinale a alternativa FALSA. 
 

A) A palavra “progressista” (l. 02) é formada por derivação prefixal, sendo originada a partir do 

substantivo “progresso”. 

B) A palavra “viralizar” (l. 45), em sentido figurado, significa “tornar viral”, ou seja, “disseminar 

rapidamente conteúdo pela internet”. 

C) A palavra “criptografia” (l. 11) é formada por um prefixo grego que significa “escondido”. 

D) Na linha 22, a palavra “app” deriva do inglês “application” e refere-se a “um programa de 

computador desenvolvido para desempenhar uma função específica”. 

E) A palavra “massa” (l. 37) foi empregada em sentido figurado e refere-se a “multidão ou povo, 

aglomerado de pessoas”. 
 

 

QUESTÃO 08 – No trecho retirado do texto: “A criptografia é o que determina que os aparelhos nos 

hospitais e também dentro dos nossos corpos nos entreguem doses terapêuticas – e não letais”, 

caso substituíssemos o vocábulo “aparelhos” por sua forma singular, quantas outras alterações 

deveriam ser feitas, obrigatoriamente, a fim de que se mantivessem as corretas relações de 

concordância no período? 
 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) Nenhuma alteração. 
 

 

QUESTÃO 09 – No trecho retirado do texto “o analista de sistemas que revelou ao mundo o que 

acontecia na NSA”, os três termos sublinhados são classificados, respectivamente, como: 
 

A) Sujeito – objeto direto – objeto indireto. 

B) Complemento Nominal – adjunto adverbial – objeto indireto. 

C) Complemento nominal – objeto indireto – objeto direto. 

D) Adjunto adnominal – objeto indireto – objeto direto. 

E) Adjunto adnominal – adjunto adverbial – objeto direto. 
 

 

QUESTÃO 10 – No trecho retirado do texto “a sociedade precisa de aplicativos de mensagens 

criptografadas para seguir funcionando e para ter um jornalismo de profundidade”, a oração 

sublinhada é uma oração subordinada reduzida classificada semanticamente como: 
 

A) Consecutiva. 

B) Concessiva. 

C) Condicional. 

D) Temporal. 

E) Final. 
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LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – De acordo com a Lei Ordinária nº 5.469/2018, o Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Santa Rosa – PREVIROSA é Pessoa Jurídica de _____________ constituída 

na forma de ___________________________________, dotada de Autonomia Administrativa, 

Patrimonial e Financeira. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) Direito Privado – Entidade Filantrópica da Administração Indireta 

B) Direito Público – Entidade Filantrópica da Administração Direta 

C) Direito Privado – Fundação Privada sem fins lucrativos 

D) Direito Público – Entidade Autárquica da Administração Indireta 

E) Direito Público – Fundação Privada sem fins lucrativos 

 

 
QUESTÃO 12 – Para efeitos da Lei Municipal nº 4.520/2009, que consolida a legislação sobre o 

Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 

Santa Rosa, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as terminologias dispostas em lei às suas 

definições: 

 

Coluna 1 

1. Classificação dos cargos.  

2. Vencimento.  

3. Gratificação por dedicação plena.  

 

Coluna 2 

(  ) Discriminação de deveres e responsabilidades, contendo o nome do cargo, a síntese de deveres, 

exemplos de atribuições, condições de trabalho, requisitos para provimento, para recrutamento 

e acesso. 

(  ) Paga aos servidores ocupantes de cargos efetivos, que optarem por carga horária semanal 

correspondente ao seu cargo, com plena dedicação junto ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais de Santa Rosa – PREVIROSA, e que não exerçam outra atividade 

remunerada, exceto as previstas na Constituição Federal.  

(  ) Retribuição pecuniária básica devida ao servidor, pela efetiva prestação de seus serviços no 

exercício do cargo. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 3 – 1 – 2. 

B) 1 – 2 – 3. 

C) 2 – 1 – 3. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 3 – 2 – 1. 

 

 

QUESTÃO 13 – O patrimônio inicial do PREVIROSA é constituído de: 

 

I. Recursos disponíveis em conta bancária do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos servidores 

municipais do Município de Santa Rosa. 

II. Créditos de natureza pecuniária, assegurados por legislação, decorrentes de obrigações com a 

Previdência Social. 

III. Créditos de qualquer natureza, devidos ao Fundo de Aposentadoria e Pensões. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
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QUESTÃO 14 – Os servidores detentores de cargos de provimento efetivo, enquadrados, 

transferidos ou que vierem a ocupar cargos criados na forma da lei, em virtude de aprovação em 

concurso público, terão direito a receber gratificação por grau de escolaridade. Nesse contexto, 

assinale a alternativa INCORRETA quanto aos critérios que devem ser obedecidos. 
 

A) A gratificação por escolaridade não será incorporada para fins de aposentadoria do servidor. 

B) O servidor ocupante de cargo público com exigência de até ensino fundamental completo terá 

direito a uma gratificação de 7% sobre o vencimento do cargo que ocupa, após a apresentação 

de certificado de conclusão do ensino médio, em curso devidamente reconhecido pelo sistema 

oficial de ensino. 

C) O servidor ocupante de cargo público com exigência de ensino médio completo terá direito a uma 

gratificação de 10% sobre o vencimento do cargo que ocupa, após a apresentação de certificado 

de conclusão do ensino superior, em curso devidamente reconhecido pelo sistema oficial de 

ensino. 

D) O servidor ocupante de cargo público com exigência de ensino superior completo terá direito a 

uma gratificação de 13% sobre o vencimento do cargo que ocupa após a apresentação de 

certificado de conclusão de curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado, específico da área 

de atuação, em curso devidamente reconhecido por entidade oficial. 

E) O servidor perceberá sempre a gratificação compatível com o seu nível de escolaridade, 

respeitado o mínimo exigido pelo cargo, sendo que os percentuais de gratificação não serão 

cumulativos, onde a gratificação superior anula automaticamente a inferior.  
 

 

QUESTÃO 15 – A Diretoria Executiva, órgão de administração executiva e representação legal do 

PREVIROSA, é constituída de três unidades administrativas denominadas de: 
 

A) Direção de Planejamento, Diretoria Fazendária e Diretoria de Desenvolvimento e Cultura. 

B) Direção de Planejamento, Presidência e Diretoria Fazendária. 

C) Gabinete da Direção-Geral, Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de Benefícios. 

D) Gabinete da Direção-Geral, Diretoria de Infraestrutura e Diretoria Fazendária. 

E) Governança, Diretoria de Desenvolvimento e Cultura e Diretoria de Benefícios. 
 

 

QUESTÃO 16 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de benefícios na 

administração da Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos no âmbito 
do Município de Santa Rosa aos seus assegurados, de acordo com o disposto na Lei Ordinária nº 

5.469/2018. 
 

Coluna 1 

1. Servidores Públicos.  

2. Dependentes dos servidores públicos. 
 

Coluna 2 

(  ) Aposentadoria por invalidez. 

(  ) Pensão por morte. 

(  ) Auxílio-reclusão. 

(  ) Salário-maternidade. 

(  ) Aposentadoria por idade. 

(  ) Aposentadoria por tempo de contribuição. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 

B) 1 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1. 

C) 2 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2. 

D) 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 

E) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 
 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde a beneficiários do servidor na condição 

de dependentes. 
 

A) Avós. 

B) Cônjuge. 

C) Filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos. 

D) Irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos. 

E) Pais. 
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QUESTÃO 18 – Os recursos destinados ao PREVIROSA serão previstos de acordo com a finalidade 

do instituto. O produto da arrecadação das contribuições de caráter compulsório dos servidores 

públicos ativos titulares de cargos efetivos, dos inativos e dos pensionistas que perceberem 

benefícios do regime de que trata em Lei é fixado sobre a remuneração mensal percebida e/ou 

creditada ao respectivo servidor público do Município de Santa Rosa, com vinculação funcional, 

conforme o caso, aos Poderes Executivo ou Legislativo e/ou às entidades e/ou aos órgãos da 

Administração Indireta, em qual percentual ou alíquota? 
 

A) 7%. 

B) 8%. 

C) 11%. 

D) 12%. 

E) 16% 
 

 

QUESTÃO 19 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os órgãos que constituem e 

administram o PREVIROSA às suas definições. 
 

Coluna 1 

1. Conselho Deliberativo. 

2. Conselho Fiscal. 

3. Comitê de Investimentos. 
 

Coluna 2 

(  ) Compete formular as políticas de gestão dos recursos, observadas as normas do Conselho 

Monetário Nacional e do Ministério da Previdência Social ou dos órgãos que lhes vierem a 

substituir.  

(  ) Constitui-se em órgão colegiado, composto por 9 membros, sendo 8 designados dentre os 

servidores públicos ativos titulares de cargos efetivos e 1 escolhido dentre os servidores 

públicos municipais inativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.  

(  ) Órgão de fiscalização interna do PREVIROSA, é composto por 3 membros titulares e de 3 

membros suplentes.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 3 – 2 – 1. 
 

 

QUESTÃO 20 – Em relação aos membros indicados e/ou eleitos para o Conselho Deliberativo, 

regido e organizado por Regimento Interno próprio, aprovado por resolução, analise as assertivas 

abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Os conselheiros exercerão mandato de 4 anos consecutivos, admitidas reconduções.  

(  ) É obrigatória, a partir do processo eleitoral de 2021, a renovação de, no mínimo, 1/3 dos 

membros do Conselho Deliberativo.  

(  ) O membro do conselho fará jus à percepção mensal do estipêndio estipulado em 70% do valor 

de maior padrão de vencimentos do município, o qual será proporcional, em termos percentuais, 

ao número de reuniões frequentadas. 

(  ) No exercício das atividades de conselheiro, o servidor público ficará dispensado das atribuições 

de seu cargo, por até 4 horas de sua jornada semanal, sendo que esse período será computado 

para todos os efeitos legais.  

(  ) O Conselho Deliberativo será presidido por um de seus membros, a ser eleito em votação 

realizada entre seus integrantes, o qual será substituído, em suas ausências e impedimentos, 

pelo seu vice-presidente, a ser eleito nos mesmos moldes.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – F – V – V. 

B) F – V – F – V – V. 

C) V – V – F – F – F. 

D) V – F – V – F – V. 

E) F – F – V – V – V. 
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QUESTÃO 21 – São motivos para que o servidor perca a condição de segurado do PREVIROSA: 

 

I. Morte.  

II. Exoneração. 

 

QUESTÃO 22 – No que se refere à Pensão por Morte, de acordo com o disposto na Lei nº 

4.521/2009, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Consiste numa importância mensal conferida ao conjunto de dependentes do segurado, quando 

do seu falecimento.  

(  ) Será devida aos dependentes a contar 3 meses após a data do óbito. 

(  ) Não poderá ser rateada entre os dependentes, devendo receber integralmente igual e será 

protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. 

(  ) O cônjuge ausente não exclui do direito à Pensão por Morte o companheiro ou a companheira, 

que somente fará jus ao benefício mediante prova de dependência econômica.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – V – F. 

C) F – V – F – V. 

D) V – F – F – V. 

E) F – F – V – V. 

 

 

QUESTÃO 23 – Referente à Pensão Provisória por Morte Presumida do Servidor, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente. 

B) Deverá ser cancelada com o reaparecimento do segurado, ficando os dependentes obrigados à 

reposição dos valores recebidos, em qualquer situação.  

C) O pensionista deverá anualmente declarar que o segurado permanece desaparecido. 

D) Será concedida quando da sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária 

competente.  

E) Será concedida quando do desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe. 

 

 

QUESTÃO 24 – De acordo com a Lei nº 4.521/2009, o benefício concedido a servidor ou 

dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua 

venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como outorga de poderes 

irrevogáveis, ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado algumas situações definidas em 

lei. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma dessas situações.  

 

A) Contribuições devidas pelo servidor ao PREVIROSA. 

B) Financiamento em empresas privadas de crédito. 

C) Imposto de Renda na Fonte. 

D) Mensalidades de associações e demais entidades de servidores legalmente reconhecidas, desde 

que autorizadas pelo próprio, observado o disposto no parágrafo primeiro. 

E) Pensão alimentícia decorrente de sentença judicial. 
 
 

III. Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias após o período de 60 dias. 

 

Quais estão INCORRETOS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
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QUESTÃO 25 – No que se refere ao Auxílio-Reclusão, de acordo com o disposto na Lei  nº 

4.521/2009, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou 

da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o 

segurado evadido e pelo período da fuga.  

B) O benefício será concedido aos dependentes do servidor segurado recolhido à prisão que tenha 

remuneração ou subsídio igual ou inferior ao definido em lei que não perceber remuneração dos 

cofres públicos.  

C) O benefício será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber dos cofres 

públicos. 

D) O benefício será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.  

E) O salário de benefício consistirá em 70% correspondente à última remuneração do segurado no 

cargo efetivo. 
 

 

QUESTÃO 26 – Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere à perda da qualidade de 
dependente, de acordo com o disposto na Lei nº 4.521/2009. 
 

A) Para a companheira ou o companheiro, pela cessação da união estável com o servidor ou 

servidora, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos.  

B) Para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a pensão 

alimentícia; pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em 

julgado.  

C) Para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao completarem vinte e um anos de idade, salvo se 

inválidos, ou pela emancipação, ao completarem vinte e um anos de idade.  

D) Para os avós, pelo falecimento. 

E) Para os dependentes em geral, pela cessação da invalidez. 
 
 

QUESTÃO 27 – Permanece filiado ao PREVIROSA, na qualidade de segurado, de acordo com a Lei 
nº 4.521/2009, o servidor ativo: 
 

I. Que estiver cedido para outro órgão ou entidade da administração direta e indireta da União, 

dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 

II. Que estiver afastado ou licenciado, temporariamente, do cargo efetivo sem recebimento de 

subsídio ou remuneração do município, observados os prazos estabelecidos em lei. 

III. Que for demitido sem justa causa. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III.   
 

 

QUESTÃO 28 – Em relação aos dependentes, conforme disposto na Lei nº 4.521/2009, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união 

estável com o segurado ou segurada.  

B) Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em 

comum, enquanto não se separarem.  

C) Equiparam-se aos filhos, nas condições de dependentes, mediante declaração escrita do servidor, 

desde que comprovada a dependência econômica e que não sejam beneficiários de outro regime 

previdenciário, o enteado e o menor que estejam sob sua tutela e não possuam bens suficientes 

para o próprio sustento e educação. 

D) O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante 

apresentação de termo de tutela. 

E) Os dependentes de uma mesma classe terão condições diferenciadas no recebimento dos 

benefícios.  
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QUESTÃO 29 – De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Santa Rosa, o Poder Legislativo do 

Munícipio é exercido pelo(a)? 

 

A) Câmara Municipal. 

B) Governo do Estado. 

C) Ordem dos Advogados Brasileiros de Santa Rosa. 

D) Prefeitura Municipal. 

E) PREVIROSA. 

 

 

QUESTÃO 30 – De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Santa Rosa, o controle externo da 

Câmara Municipal será exercido com o auxílio do(a): 

 

A) Ministério Público. 

B) Ordem dos Advogados Brasileiros de Santa Rosa. 

C) PREVIROSA. 

D) Secretaria da Fazenda Municipal. 

E) Tribunal de Contas do Estado. 

 

 

QUESTÃO 31 – Conforme Lei Orgânica do Munícipio de Santa Rosa, os Vereadores gozam de 

garantias que a Constituição Federal lhes assegura, pelas opiniões, palavras e votos proferidos no 

exercício do mandato, no âmbito do Município, sendo a eles vedado desde a posse: 

 

I. Exercer outro mandato público eletivo. 

II. Patrocinar causas judiciais em que seja interessada pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 

III. Ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com privilégio, isenção ou favor, em 

virtude de contrato com a administração pública municipal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   

 

 

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos motivos, estabelecidos na Lei 

Orgânica do Munícipio de Santa Rosa, que sujeitam a perda de mandato dos vereadores eleitos:  

 

A) Faltar a um décimo das sessões ordinárias e ou extraordinárias, em cada sessão legislativa.  

B) Faltar com o decoro na sua conduta pública.  

C) Fixar residência fora do Município.  

D) Proceder de modo compatível com a dignidade da Câmara. 

E) Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou 

atentatórios às instituições vigentes.  

 

 

QUESTÃO 33 – A Lei Orgânica pode ser emendada mediante proposta de: 

 

A) 1/3 de Vereadores e do Prefeito. 

B) 1/2 de Vereadores e do Prefeito. 

C) 1/4 de Vereadores e do Presidente da Câmara. 

D) 1/4 de Vereadores e do Governador do Estado. 

E) 1/2 de Vereadores e do Presidente da Câmara. 
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QUESTÃO 34 – A Lei Complementar disporá sobre a elaboração, alteração, redação e consolidação 

das leis. Nesse contexto, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma Lei Complementar, 

conforme disposto na Lei Orgânica do Munícipio de Santa Rosa. 

 

A) Código de Posturas. 

B) Código Tributário.  

C) Estatuto do Servidor Público. 

D) Leis ordinárias. 

E) Plano Diretor. 

 

 

QUESTÃO 35 – De acordo com a Lei Orgânica do Munícipio de Santa Rosa, sempre o Prefeito tiver 

que se afastar de Santa Rosa por um período superior a ______ dias, ele deverá solicitar licença da 

Câmara Municipal, sob pena de extinção de seu mandato. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 10 

B) 12 

C) 15 

D) 20 

E) 30 

 

 

QUESTÃO 36 – Em número não superior a um por distrito, são delegados de confiança do Prefeito, 

por este livremente nomeados e exonerados. Compete a eles, fiscalizar os serviços distritais; 

atender as reclamações dos munícipes e encaminhá-las ao Prefeito quando se tratar de matéria 

estranha às suas atribuições, comunicando aos interessados a decisão proferida; solicitar ao Prefeito 

as providências necessárias ao distrito. Essa função, remunerada nos termos da lei, é chamada de: 

 

A) Conselheiro. 

B) Diretor-Geral. 

C) Secretário. 

D) Subprefeito. 

E) Vereador. 

 

 

QUESTÃO 37 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, assinale a 

alternativa que apresente o que NÃO é vedado ao Município de Santa Rosa. 

 

A) Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou 

aumentou.  

B) Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais, 

ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Município. 

C) Instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. 

D) Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 

proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ele exercida, 

independente da denominação jurídica, dos rendimentos, títulos ou direitos. 

E) Utilizar tributo com efeito de confisco. 
 

 

QUESTÃO 38 – No que diz respeito às receitas repartidas, qual percentual pertence ao Município de 

Santa Rosa referente à arrecadação de impostos do Estado sobre a propriedade de veículos 

automotores licenciados em seu território? 

 

A) 25%. 

B) 30%. 

C) 50%. 

D) 70%. 

E) 75%. 
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QUESTÃO 39 – De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santa Rosa, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2, associando os serviços da administração pública às suas definições. 

 

Coluna 1 

1. Educação. 

2. Saúde. 

3. Seguridade Social. 

 

Coluna 2 

(  ) Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde e à assistência social. 

(  ) Direito de todos e dever da família, da sociedade e do Município, devendo ser por eles 

promovida e assegurada. 

(  ) Necessidade primária de todos, constituindo direito do cidadão, devendo o Município, a União e 

o Estado integrar o Sistema Único de Saúde, cujas ações e serviços públicos na sua 

circunscrição territorial são por ele dirigidos, com fundamento de atendimento integral, com 

prioridades para as atividades. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 3 – 2 – 1. 
 

 

QUESTÃO 40 – De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Santa 

Rosa, ______________, privativo(a) de servidor detentor de cargo em provimento efetivo, é 

instituído(a) por lei para atender a encargos de direção, chefia ou assessoramento. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) Função Gratificada 

B) Emprego Público 

C) Cargo Gratificado 

D) Cargo Celetista 

E) Cargo Estatutário 

 

 

QUESTÃO 41 – De acordo com a Lei Complementar nº 37/2007, o servidor que, por prescrição legal, 

deva prestar caução como garantia, não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa 

exigência. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à modalidade de caução que possa ser 

realizada. 
 

A) Depósito em moeda corrente.  

B) Garantia hipotecária. 

C) Proventos de aposentadoria ou pensão. 

D) Seguro fidelidade funcional, emitido por instituição legalmente autorizada. 

E) Títulos da dívida pública.  
 

 

QUESTÃO 42 – Conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 

Santa Rosa, são as duas formas de nomeação em cargos públicos: 
 

A) Caráter efetivo e através de aprovação em concurso. 

B) Caráter efetivo e comissão. 

C) Caráter efetivo e função gratificada. 

D) Comissão e eleição direta. 

E) Eleição direta e eleição majoritária. 
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QUESTÃO 43 – De acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rosa, são formas de provimento em cargos públicos que não interrompem o exercício: 
 

A) Promoção, readaptação e recondução. 

B) Reversão, reintegração e aproveitamento. 

C) Aproveitamento, readaptação e reversão. 

D) Reintegração, reversão e recondução. 

E) Promoção, aproveitamento e reintegração. 
 

 

QUESTÃO 44 – Em relação ao estágio probatório em cargo público, conforme previsto na Lei 

Complementar nº 37/2007, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 
 

(  ) Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação de desempenho no 

cargo para o qual foi nomeado, por comissão instituída para essa finalidade.  

(  ) Durante o período de estágio probatório, o servidor em estágio probatório não poderá exercer 

quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento.  

(  ) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao 

estágio probatório por período de 3 meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e 

desempenho serão objetos de avaliação por comissão especial designada para esse fim com 

vistas à aquisição da estabilidade. 

(  ) O servidor não aprovado em estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao 

cargo anteriormente ocupado, observado o disposto em lei.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

 

 

QUESTÃO 45 – No que se refere às vantagens, assinale a alternativa que NÃO corresponde aos 

adicionais pagos ao servidor público, conforme estabelecido no Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos do Município de Santa Rosa. 
 

A) Adicional por tempo de serviço. 

B) Exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas. 

C) Noturno. 

D) Risco de vida. 

E) Transporte. 
 

 

QUESTÃO 46 – Em relação à estabilidade em cargo público, conforme previsto na Lei 
Complementar nº 37/2007, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 
 

(  ) O servidor adquire estabilidade após 03 meses de efetivo exercício no cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público.  

(  ) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou mediante 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

(  ) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade 

durante 3 meses, após, em caso de não aproveitamento, será exonerado do serviço público. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – F – V. 

B) V – V – F – F. 

C) V – F – V – F. 

D) F – V – F – V. 

E) F – F – V – V. 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) V – F – V. 

D) F – V – F. 

E) F – F – V. 
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QUESTÃO 47 – De acordo com o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 

de Santa Rosa, o adicional por tempo de serviço é devido à razão de: 
 

A) 5% por triênio de serviço público prestado ao município, incidente sobre o vencimento do 

servidor.  

B) 5% por quinquênio de serviço prestado a órgãos públicos, incidente sobre o vencimento do 

servidor.  

C) 5% por biênio de serviço público prestado ao município, incidente sobre o vencimento do 

servidor.  

D) 5% por triênio de serviço prestado a órgãos públicos, não incidente sobre o vencimento do 

servidor.  

E) 5% por quinquênio de serviço público prestado ao município, não incidente sobre o vencimento 

do servidor.  
 

 

QUESTÃO 48 – De acordo com a Lei nº 4.320/1964, que estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, são _______________ as receitas tributárias, de contribuições, 

patrimonial, agropecuária, industrial e de serviços. E são __________________ as provenientes da 

realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de 

bens e direitos e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente. 
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) Receitas Correntes – Receitas de Capital 

B) Receitas Não Recorrentes – Receitas Primárias 

C) Receitas de Capital – Receitas Alienáveis 

D) Receitas Primárias – Receitas Não Recorrentes 

E) Receitas Alienáveis – Receitas Correntes 
 

 

QUESTÃO 49 – De acordo com a Lei nº 4.320/1964, qual é a receita derivada instituída pelas 

entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da 

constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de 

atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades? 
 

A) Financiamento. 

B) Investimento. 

C) Orçamento. 

D) Superávit. 

E) Tributo. 
 

 

QUESTÃO 50 – De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, 

entende-se como Receita Corrente Líquida o somatório das receitas tributárias, de contribuições, 

patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas 

também correntes, deduzidos: 
 

I. Na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou 

legal. 

II. Nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. 

III. Na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu 

sistema de previdência e assistência social. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
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MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 51 – Teresa deve tomar dois remédios que foram receitados por um médico. O remédio 

A deve ser tomado de 3 em 3 horas e o remédio B, de 8 em 8 horas. Se os dois remédios, A e B, 

foram tomados juntos por Teresa em 19/12/2018, às 15h, então eles voltaram a ser tomados juntos 

por Teresa em: 

 

A) 19/12/2018, às 20h. 

B) 19/12/2018, às 23h. 

C) 20/12/2018, às 14h. 

D) 20/12/2018, às 15h. 

E) 20/12/2018, às 16h. 

 

 

QUESTÃO 52 – Analise as seguintes afirmações sobre os números naturais: 

 

I. Todo número divisível por 6 é divisível por 2. 

II. Um número é divisível por 3 quando o seu algarismo das unidades for 1 ou 3. 

III. Todo número par é divisível por 4. 

 

Quais são corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 53 – Observe as imagens a seguir: 

 

                   
              (I)                                            (II) 
 

As partes pintadas em (I) e (II), respectivamente, podem ser representadas pelos números 

fracionários: 

 

A) 
5

7  
e 

10

20  
    

B) 
3

5  
e 

7

9  
    

C) 
1

2  
e 

1

3  
    

D) 
4

10  
e 

12

20  
    

E) 
1

2  
e 

7

15  
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QUESTÃO 54 – Em uma confraternização organizada no escritório da PREVIROSA, Maria, Antônia e 

José levaram as bebidas. Maria levou 2.600 ml (mililitros) de suco, Antônia levou 30 dl (decilitros) 

de suco e José levou 40 cl (centilitros) de suco. Qual a quantidade total de suco levada por Maria, 

Antônia e José? 

 

A) 3.030 ml. 

B) 9,6 l. 

C) 456 cl. 

D) 60 dl. 

E) 7.260 ml.  

 

 

QUESTÃO 55 – Assinale a alternativa que apresenta somente números primos. 

 

A) 2, 6, 17, 21. 

B) 2, 5, 18, 20. 

C) 2, 7, 19, 23. 

D) 3, 4, 5, 6. 

E) 3, 12, 15, 24. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 56 – Se Joana é alta então Marcos é baixo. Se Marcos é baixo então Pedro é atleta. Se 

Pedro é atleta então Maria passa na prova. Sabe-se que Maria não passa na prova. Portanto, é 

válido concluir que:  

 

A) Pedro é atleta e Marcos é baixo. 

B) Pedro não é atleta e Joana não é alta. 

C) Maria passa na prova e Pedro não é atleta. 

D) Marcos é baixo. 

E) Joana é alta. 

 

 

QUESTÃO 57 – Analise as seguintes afirmações: 

 

I. Todo arquiteto gosta de Matemática. 

II. Todas as pessoas que gostam de Matemática são cientistas. 

 

Com base nas sentenças acima, é sempre verdade que: 

 

A) Há arquitetos que não são cientistas. 

B) Há pessoas que gostam de Matemática e não são cientistas. 

C) Todo arquiteto também é um cientista. 

D) Todas as pessoas que gostam de Matemática também são arquitetos. 

E) Todos os cientistas são arquitetos. 

 

 

QUESTÃO 58 – A negação da proposição “Se chove então faz frio em Santa Rosa” é: 

 

A) Chove e não faz frio em Santa Rosa. 

B) Se chove então não faz frio em Santa Rosa. 

C) Chove e faz frio em Santa Rosa. 

D) Se não chove então faz calor em Santa Rosa. 

E) Faz frio em Santa Rosa ou não chove. 
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QUESTÃO 59 – A proposição                            trata-se de uma: 

 

A) Contradição. 

B) Bicondicional. 

C) Contingência.           

D) Disjunção. 

E) Tautologia. 

 

 

QUESTÃO 60 – Analise as seguintes afirmações: 

 

I. Ana é um ano mais nova do que Márcio. 

II. Márcio é três anos mais velho do que Antônia. 

III. Paulo é dois anos mais velho do que Antônia. 

 

Com base nessas afirmações, é válido concluir que: 

 

A) Paulo é mais velho do que Márcio. 

B) Paulo é cinco anos mais novo do que Márcio. 

C) Paulo é mais novo do que Ana. 

D) Paulo e Ana têm a mesma idade. 

E) Paulo é mais velho do que Ana. 

 

 

 

 


