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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o 
caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de 

prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da 
sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Dor no pescoço 
   

A dor no pescoço é generalizada na 
era da informação, com tanta gente passando 
muito tempo curvada sobre computadores, 
tablets e celulares ou sentada de qualquer jeito 
diante da TV. Também é comum na velhice, com 
o desgaste cumulativo das articulações e dos 
tecidos da coluna. Caso uma lesão ou doença 
subjacente não estejam causando o problema, 
eis algumas dicas para tratar o pescoço rígido e 
dolorido.  

O sono, que ocupa cerca de um terço 
do dia, é um bom ponto de partida. Escolha um 
colchão relativamente firme e só use 
travesseiros com espessura suficiente para 
manter a cabeça no mesmo nível do resto do 
corpo; em geral, basta um. Para um sono ainda 
mais favorável ao pescoço, tente deitar-se de 
costas com o apoio de um travesseiro sob os 
joelhos. Isso alongará e relaxará os músculos 
da coluna. Na hora de utilizar o computador, 
deixe o monitor a um braço de distância, no 
nível dos olhos. Os notebooks são péssimos 
para a postura por causa do seu design; se você 
aproximar o teclado para ter conforto, a tela 
ficará perto demais; se posicionar a tela 
corretamente, o teclado ficará muito longe e 
forçará as costas a se curvarem. Para resolver o 
problema, ponha o notebook sobre uma pilha de 
livros grandes ou num suporte apropriado e use 
teclados e mouse separados.  

Há indícios de que fazer exercícios 
em casa é mais eficaz do que tomar remédios 
para o desconforto de curto prazo no pescoço 
(12 semanas ou menos). Para descobrir os 
melhores movimentos para seu caso, consulte 
um profissional. “Depende da postura e dos 
hábitos que contribuem para a dor”, explica 
Benoit Hielard, fisioterapeuta de Hauteville-
Lompnes, na França. “Alguns exercícios e 
correções dão certo para a maioria das pessoas, 
mas, para não agravar o problema, verifique 
antes se você é uma delas.” Para casos 
crônicos e graves, há analgésicos, injeções de 
esteroides e até procedimentos cirúrgicos. Mas, 
a princípio, resista a medidas mais agressivas- 
em geral passos mais simples aliviarão esse 
sofrimento cotidiano.  
Samantha Rideout 

(Fonte: Revista Seleções Readers Digest, abril de 2016, p. 20 e 21) 

 
01) O objetivo principal do texto é: 
 
(A) Falar dos males da tecnologia moderna. 

(B) Apresentar dicas para tratamento de dores 
no pescoço que não sejam causadas por uma lesão 
ou doença específica.  
(C) Fornecer orientações para as pessoas terem 
um bom sono. 
(D) Motivar as pessoas a fazerem mais 
exercícios em casa. 
(E) Descrever os riscos dos procedimentos 
cirúrgicos.   
 
02) Assinale a alternativa FALSA de acordo com 
o texto:  
 
(A) As principais causas das dores no pescoço 
são a má postura nas atividades cotidianas e o 
desgaste das articulações com o avanço da idade. 
(B) Deve-se cuidar da postura ao usar 
computadores.  
(C) Fazer exercícios em casa pode ser mais 
eficaz que tomar remédios. 
(D) A postura e o tipo de colchão e de 
travesseiro durante o sono também podem 
influenciar nas dores no pescoço.  
(E) Nunca se deve recorrer a procedimentos 
cirúrgicos para as dores no pescoço. 
 
03) Assinale a alternativa na qual as palavras 
são acentuadas pelas mesma regras das 
palavras rígido, favorável, músculos 
respectivamente: 
 
(A) Rótulos, difícil, público. 
(B) Imóvel, indícios, remédios. 
(C) Saúde, nível, exercícios. 
(D) Invisível, picolé, país. 
(E) Idêntico, chaminé, impecável. 
 
04) Assinale a alternativa que não poderia 
substituir o termo em destaque no trecho sem 
que houvesse modificação de sentido: “Mas, a 
princípio, resista a medidas mais agressivas- 
em geral passos mais simples aliviarão esse 
sofrimento cotidiano.”: 
 
(A) Drásticas. 
(B) Radicais. 
(C) Ofensivas. 
(D) Fortes. 
(E) Sérias. 
 
05) Assinale a alternativa incorreta quanto ao 
uso da crase: 
 
(A) À noite, esta parte da cidade é muito 
violenta. 
(B) Uma medida mais favorável à saúde é parar 
de fumar. 
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(C) Referiu-se às medidas para evitar as dores 
no pescoço.  
(D) Resista à tentação de ficar o tempo todo no 
computador.  
(E) Sentiu-se condenado à sofrer até o fim da 
vida. 
 
06) Em uma pesquisa com 300 pessoas setenta 
por cento revelou ter dores de cabeça e destes 
um quinto diz que a frequência é de três a 
quatro vezes por semana. Qual a quantidade de 
pessoas que dizem ter dores de cabeça de três 
a quatro vezes por semana? 
 
(A) 56.  
(B) 72.  
(C) 42.  
(D) 38. 
(E) 64. 
 
07) Pâmela vai fazer um almoço e tem 18 
convidados, ela quer montar uma mesa grande 
para todos os convidados, tem em sua casa 
mesas quadradas com quatro cadeiras cada, no 
total de nove jogos de cadeiras e mesas. 
Quantas mesas ela deve colocar lado a lado 
para que todos fiquem acomodados em seu 
almoço? 
 
(A) 4.  
(B) 5.  
(C) 6.  
(D) 7. 
(E) 8. 
  
08) O funcionário de uma lanchonete recebe por 
hora trabalhada R$ 8,50 nos dias de semana e 
aos sábados e domingos R$ 11,00 a cada hora 
que trabalha. De segunda a sexta trabalhou três 
horas por semana e 4 horas no sábado e 4 
horas no domingo, isto aconteceu por duas 
semanas consecutivas. Quanto vai receber por 
este trabalho? 
 
(A) R$ 385,00.  
(B) R$ 275,00.  
(C) R$ 395,50.  
(D) R$ 431,00. 
(E) R$ 525,00. 
 
09) Observe as sequências A:{1;4;7;10;...} e 
B:{3;9;27;81;...} se  somarmos o quinto termo da 
sequência A e quinto termo da sequência B 
vamos obter o número: 
 
(A) 256. 

(B) 235. 
(C) 198. 
(D) 105. 
(E) 94. 
 
10) Juliana decidiu guardar dinheiro para sua 
viagem de férias, vai guardar toda semana 
começando com R$ 5,00 e aumentando um real 
da cada semana durante 52 semanas (1ª 
semana=5, 2ª=6 e assim sucessivamente) qual o 
valor arrecadado no final das 52 semanas?  
 
(A) R$ 1238,00.  
(B) R$ 1326,00.  
(C) R$ 1434,00.  
(D) R$ 1529,00. 
(E) R$ 1612,00. 
 
11) O município de Prudentópolis completa em 
2016, 110 anos de emancipação política, sendo 
desmembrado de Guarapuava, pela Lei Estadual 
n.º 615, de 5 de março de 1906. A data da 
emancipação política deste município é: 
 
(A)  24 de junho 1906. 
(B)  1º de maio de 1906. 
(C)  12 de agosto de 1906. 
(D)  21 de abril de 1906. 
(E)  25 de dezembro de 1906. 
 
12) O Município de Prudentópolis faz divisa com 
os municípios de: 
 
(A)  Rio Azul, Cândido de Abreu, Guamiranga, 
Imbituva, Irati e Inácio Martin. 
(B)  Teixeira Soares, Turvo, Cândido de Abreu, 
Ivaí, Guamiranga, Irati e Inácio Martin. 
(C)  Ponta Grossa, Turvo, Cândido de Abreu, 
Ivaí, Guamiranga, Imbituva e Inácio Martin. 
(D)  Candói, Turvo, Cândido de Abreu, 
Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martin. 
(E)  Guarapuava, Turvo, Cândido de Abreu, Ivaí, 
Guamiranga, Imbituva, Irati e Inácio Martin. 
 
13) Marcas, Patentes, Indicações Geográficas e 
Programas de Computadores, são utilizadas e  
desenvolvidos por diferentes produtores e 
inventores. Para proteger suas inovações 
científicas na atualidade os mesmos devem 
solicitar o seu registro no:  
 
(A)  Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI. 
(B)  Ministério da Fazenda. 
(C)  Ministério Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão. 
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(D)  Ministério do Desenvolvimento Social e 
Agrário. 
(E)  Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil. 
 
14) Segundo a Constituição Brasileira de 1988, 
são Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário. O Poder Executivo é representado 
por: 
 
(A)  Vereadores, deputados (estadual e federal) 
e juízes. 
(B)  Prefeitos, juízes e presidente. 
(C)  Presidente, juízes e senadores. 
(D)  Prefeitos, governadores e presidente. 
(E)  Deputados (estadual e federal), senadores e 
presidente. 
 
15) Desde o descobrimento do Brasil até os dias 
atuais tivemos diferentes nomes para o dinheiro 
que circula no país. As três últimas moedas que 
circularam no Brasil foram: 
 
(A)  Cruzado Novo, Cruzeiro e Real. 
(B)  Cruzeiro, Cruzeiro real e Real. 
(C)  Cruzeiro, Cruzado e Real. 
(D)  Cruzado, Cruzeiro e Real. 
(E)  Real, Cruzeiro e Real. 
 
16) Um Município que pertence ao Estado do 
Paraná criou Instituto de Previdência para os 
Servidores Públicos Municipais, conforme 
previsto na Constituição Federal do Brasil. Todo 
processo de criação, assim como a concessão 
de benefícios aos segurados obedece os 
preceitos legais. Sobre os dispositivos 
Constitucionais da atividade financeira dos 
Municípios, assinale a única alternativa 
Incorreta: 
 
(A)  Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus 
servidores, para o custeio, em benefício destes, do 
regime previdenciário, cuja alíquota não será 
inferior à da contribuição dos servidores titulares de 
cargos efetivos da União. 
(B)  A lei orçamentária anual do Município 
compreenderá o orçamento da seguridade social, 
abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem 
como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público. 
(C)  É vedada a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria do regime próprio de 
previdência social com a remuneração de cargos 

eletivos e os cargos em comissão declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração. 
(D)  Os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência social própria do Município serão 
aposentados por invalidez permanente, sendo os 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
exceto se decorrente de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa 
ou incurável, na forma da lei. 
(E)  O benefício de pensão por morte será igual 
ao valor da totalidade da remuneração do servidor 
no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, acrescido de 
setenta por cento da parcela excedente a este 
limite, caso em atividade na data do óbito. 
 
17) Quando um Município prevê em seu 
orçamento anual uma dotação orçamentária 
para o pagamento das contribuições de 
previdência social (parte patronal) para o 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos Municipais, a classificação 
orçamentária da despesa será como: 
 
(A)  Transferência corrente. 
(B) Despesa de custeio. 
(C) Inversão financeira. 
(D)  Despesa tributária. 
(E)  Encargos sociais a recolher. 
  
18) Caso o Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais verifique que os 
valores recebidos a título de contribuição social 
patronal e retida dos servidores não tenha 
necessidade de utilização imediata, 
permanecendo a sua disposição, poderá utilizá-
los para aplicações financeiras, com o objetivo 
de remunerar tais recursos enquanto não forem 
utilizados. A receita obtida com aplicações 
financeiras deve ser classificada sistema 
orçamentário como: 
 
(A)   Receita financeira (receita de capital). 
(B)   Transferência de capital (receita de capital). 
(C)  Superávit financeiro (receita de capital). 
(D)  Receita patrimonial (receita corrente). 
(E)   Receita extra orçamentária (receita 
corrente). 
 
19) Pelo fato de possuir personalidade jurídica 
de direito público, o Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais deve 
elaborar sua proposta orçamentária para cada 
exercício financeiro. A proposta orçamentária 
deve obedecer as definições previstas na Lei 
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Federal nº 4.320/1964. Sobre este tema, analise 
as afirmativas abaixo: 
   
I - As entidades autárquicas ou paraestatais, 
inclusive de previdência social ou investidas de 
delegação para arrecadação de contribuições 
parafiscais vincular-se-ão ao orçamento dos 
Municípios, pela inclusão como subvenção 
social, na receita do orçamento da beneficiária, 
do saldo negativo previsto entre os totais das 
receitas e despesas. 
II - As entidades autárquicas ou paraestatais, 
inclusive de previdência social ou investidas de 
delegação para arrecadação de contribuições 
parafiscais dos Municípios terão seus 
orçamentos aprovados por decreto do Poder 
Executivo, salvo se disposição legal expressa 
determinar que o sejam pelo Poder Legislativo. 
III - No orçamento das entidades autárquicas ou 
paraestatais, inclusive de previdência social ou 
investidas de delegação para arrecadação de 
contribuições parafiscais dos Municípios as 
dotações cujo montante se revelar insuficiente 
para a realização da despesa poderão ser 
abertos créditos adicionais complementares. 
 
Estão corretas: 
 
(A)  Somente a afirmativa I. 
(B)  Somente a afirmativa II. 
(C)  Somente a afirmativa III. 
(D)  Somente as afirmativas I e II. 
(E)   Somente as afirmativas II e III. 
 
20) Ao final de um Exercício Financeiro o 
Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Público Municipais está apurando suas 
demonstrações conforme exigido pela 
legislação. Os recebimentos de créditos 
deverão constar na Demonstração das 
Mutações Patrimoniais como: 
 
(A)  Variação ativa proveniente de receita 
orçamentária e resultante da execução 
orçamentária. 
(B)   Variação ativa proveniente da mutação 
patrimonial e independente da execução 
orçamentária.  
(C)   Variação ativa proveniente de receita de 
capital e independente da execução orçamentária. 
(D)  Variação passiva proveniente de despesa 
orçamentária e resultante da execução 
orçamentária. 
(E)   Variação passiva proveniente da mutação 
patrimonial e resultante da execução orçamentária. 
 

21) A Contribuição Previdenciária retida dos 
servidores públicos será contabilizada como 
receita, nos sistemas orçamentário e 
patrimonial, do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais no 
momento: 
 
(A) Da retenção para o sistema patrimonial e no 
recebimento para o sistema orçamentário. 
(B)  Do recebimento para os dois sistemas. 
(C)  Da retenção para os dois sistemas. 
(D) Do recebimento para o sistema patrimonial e 
da retenção para o sistema orçamentário. 
(E)  Do encerramento do mês para os dois 
sistemas (competência). 
 
22) O Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público – MCASP determina que caso as 
receitas previstas ultrapassem as despesas 
fixadas para o Regime Próprio de Previdência 
Social, gerando um superávit orçamentário, este 
deverá:  
 
(A)  Constituir a Reserva Orçamentária do 
RPPS, destinada a garantir desembolsos do RPPS 
em exercícios futuros. 
(B)  Constituir a Reserva Contábil do RPPS, 
podendo ser utilizada para realização de 
investimentos ou aumento do capital social.  
(C)  Ser repassado ao Ente Federativo a que 
está vinculado. 
(D) Ser considerado como cancelamento de 
despesa orçamentária no exercício financeiro. 
(E) Ser considerado como adiantamento do 
Ente Federado para a realização de despesas do 
exercício financeiro seguinte do Regime Próprio de 
Previdência Social. 
 
23) O conjunto de informações que constitui a 
natureza de despesa orçamentária forma um 
código estruturado que deve ser observado na 
execução orçamentária de todas as esferas de 
governo. A parte do código estruturado que tem 
por finalidade identificar os objetos de gasto, 
como por exemplo Pensões do Regime Próprio 
da Previdência Social, recebe o nome de: 
 
(A) Categoria econômica da despesa. 
(B)  Grupo de natureza da despesa. 
(C)  Classificação programática da despesa. 
(D)  Função da despesa. 
(E)  Elemento da despesa. 
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24) A Lei de responsabilidade fiscal estabelece 
diversas restrições para os gestores na gestão 
do patrimônio público. Tais limitações possuem 
a função de preservar o patrimônio e manter o 
equilíbrio entre receitas e despesas, evitando 
que um Ente Público não consiga cumprir seus 
objetivos e metas. Analise as afirmativas abaixo 
que tratam dos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal: 
 
I - É vedada a aplicação da receita de capital 
derivada da alienação de bens e direitos que 
integram o patrimônio público para o 
financiamento de despesa corrente, salvo se 
destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral e próprio dos servidores públicos. 
II - A contribuição dos servidores para o custeio 
do seu sistema de previdência e assistência 
social e as receitas provenientes da 
compensação financeira dos sistemas de 
previdência social serão deduzidas do montante 
para apuração da Receita Corrente Líquida do 
Ente. 
III - A Lei do Orçamento Anual do Ente deverá 
conter um anexo com a avaliação da situação 
financeira e patrimonial do regime de 
previdência social próprio dos servidores 
públicos. 
 
Estão corretas: 
 
(A) Somente a afirmativa I. 
(B) Somente a afirmativa II. 
(C) Somente a afirmativa III. 
(D)  Somente as afirmativas I e II. 
(E)  Somente as afirmativas II e III. 
  
25) Para fins de verificação do limite de gastos 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal 
considera-se como despesa total com pessoal: 
o somatório dos gastos do ente da Federação 
com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções 
ou empregos, civis, militares e de membros de 
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, 
tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da 
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem 
como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência. Não serão computados, para fins 
de verificação do cumprimento dos limites de 
gasto com pessoal, os gastos com inativos 
quando forem custeados por recursos 

provenientes: 
 
(A)   Da arrecadação de contribuições dos 
segurados. 
(B)  Das transferências constitucionais. 
(C)  De cobrança da dívida ativa pública. 
(D)  De operações de crédito autorizadas em lei. 
(E)   Do orçamento anual do Ente. 
 
26) A Lei de Responsabilidade Fiscal determina 
que nenhum benefício ou serviço relativo à 
seguridade social poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a indicação da fonte de 
custeio total, exceto no caso de: 
 
(A) Criação de novas modalidades de 
benefícios. 
(B)  Concessão de aumento real aos benefícios. 
(C)  Expansão quantitativa do atendimento e dos 
serviços prestados. 
(D)  Redução do tempo de contribuição para 
obtenção de benefícios. 
(E)  Inclusão de dependentes não previstos 
anteriormente. 
 
27) O Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais necessita de 
uma grande expertise técnica para a realização 
de cálculos atuariais e outras atividades com 
alto grau de complexidade. Por estas razões, em 
alguns momentos é necessária a contratação de 
serviços técnicos realizados por profissionais 
com notória especialização, permitindo a 
utilização da inexigibilidade de licitação. 
Segundo a legislação vigente, assinale a única 
alternativa que NÃO apresenta um serviço 
técnico passível de contratação mediante 
inexigibilidade de licitação: 
 
(A)  Pareceres, perícias e avaliações em geral. 
(B)  Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 
(C)  Desenvolvimento de sistemas de tecnologia 
de informação. 
(D)  Assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias. 
(E)  Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 
administrativas. 
 
28) Nos termos da Lei Municipal nº 1.487/2006, 
para custeio do Programa de Previdência, os 
segurados ativos contribuirão com a alíquota de 
11% (onze por cento) incidente sobre a 
respectiva remuneração de contribuição. 
Assinale a única alternativa que NÃO está de 
acordo com a referida legislação: 
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(A) Na hipótese de que o segurado seja 
detentor de mais de um cargo no âmbito do 
Município, a contribuição previdenciária deverá 
tomar como base cada um dos cargos 
isoladamente. 
(B)  A contribuição normal do Município será 
equivalente à respectiva contribuição dos 
segurados e pensionistas e correrá, conforme o 
caso, a cargo das dotações próprias dos Poderes 
Executivo e Legislativo, devendo ser aportada e 
contabilizada junto ao Fundo a que estiver 
vinculado o segurado. 
(C)  Os segurados inativos e os pensionistas 
contribuirão com a alíquota de 11% (onze por 
cento) incidente sobre o valor dos proventos ou 
benefício que exceda o teto de benefício fixado 
para o Regime Geral de Previdência Social. 
(D) O Prudentópolis Previdência contará com a 
assessoria de Atuário Externo, que emitirá Nota 
Técnica Atuarial e parecer sobre o exercício, do 
qual constará, obrigatoriamente, análise conclusiva 
sobre a capacidade dos Planos de Custeio Atuarial, 
para dar cobertura aos Planos de Benefícios 
Previdenciários. 
(E)  No caso de inexistência ou suspensão de 
remuneração, o segurado não estará obrigado ao 
recolhimento da contribuição previdenciária. 
 
29) A aprovação dos Balancetes bimestrais, bem 
como o Balanço e as Contas Anuais do 
Prudentópolis Previdência compete ao: 
 
(A) Conselho Fiscal. 
(B)  Conselho Gestor. 
(C)  Conselho de Administração. 
(D)  Diretor Superintendente. 
(E)  Diretor Presidente. 
 
30) Os proventos das aposentadorias previstos 
na Lei Municipal nº 1.487/2006, serão calculados 
pela média aritmética simples das maiores 
remunerações de contribuição, 
correspondentes a:  
 
(A)  50% (cinquenta por cento) do período 
contributivo. 
(B)  60% (sessenta por cento) do período 
contributivo.  
(C)  70% (setenta por cento) do período 
contributivo. 
(D)  80% (oitenta por cento) do período 
contributivo. 
(E)  90% (noventa por cento) do período 
contributivo. 

 

 


