
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL Nº 01/2020 

 

 

201 – AGENTE PREVIDENCIÁRIO  
  

 

 

o VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS. 

o VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTE CADERNO ENCONTRA-SE COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, 

INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

o PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO. 

o LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA. 

o RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.  

o TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA. 

o A DURAÇÃO DA PROVA É DE 4 HORAS. 

o A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO ESTABELECIDO NO 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. 

o AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.  

 

 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS 

NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA 
 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 

 
 
 
 
 

  

                    

 

 

NOME DO CANDIDATO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 
 

  O homem deve reencontrar o paraíso 
 

Naus e navegação têm sido uma das mais poderosas 

imagens na mente dos poetas. Não só os poetas. C. Wright Mills, 

um sociólogo sábio, comparou a nossa civilização a uma galera 

que navega pelos mares. Nos porões estão os remadores. 

Remam com precisão cada vez maior. A cada novo dia recebem 

remos novos, mais perfeitos. O ritmo das remadas acelera. 

Sabem tudo sobre a ciência do remar. A galera navega cada vez 

mais rápido. Mas, inquiridos sobre o porto do destino, respondem 

os remadores: o porto não nos importa. O que importa é a 

velocidade com que navegamos. 

C. Wright Mills usou esta metáfora para descrever a nossa 

civilização por meio duma imagem plástica: multiplicam-se os 

meios técnicos e científicos ao nosso dispor, que fazem com que 

as mudanças sejam cada vez mais rápidas; mas não temos ideia 

alguma de para onde navegamos.  Para onde? Somente um 

navegador louco ou perdido navegaria sem ter ideia do para 

onde. Em relação à vida da sociedade, ela contém a busca de 

uma utopia. Utopia, na linguagem comum, é usada 

como sonho impossível de ser realizado. Mas não é isso. 

Utopia é um ponto inatingível que indica uma direção. 

Mário Quintana explicou a utopia com um verso: Se as 

coisas são inatingíveis … ora!  Não é motivo para não               

querê-las … Que tristes os caminhos, se não fora a mágica 

presença das estrelas! Karl Mannheim, outro sociólogo sábio que 

poucos leem, já na década de 1920 diagnosticava a doença da 

nossa civilização: não temos consciência de direções, não 

escolhemos direções. Faltam-nos estrelas que nos indiquem o 

destino. 

Hoje, dizia ele, as únicas perguntas que são feitas, 

determinadas pelo pragmatismo da tecnologia (o importante é 

produzir o objeto) e pelo objetivismo da ciência (o importante é 

saber como funciona), são: como posso fazer tal coisa? Como 

posso resolver este problema concreto particular? E conclui: E 

em todas essas perguntas sentimos o eco otimista: não preciso 

de me preocupar com o todo, ele tomará conta de si mesmo. 

 

(Rubem Alves. Gaiolas ou Asas. A arte do voo ou a 
busca da alegria de aprender). 

 
 
 
 
 
 
 

1. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que 
 

(A) a navegação é usada como uma metáfora do trabalho 
dos poetas e escritores para apontar que existe uma 
falta de objetivo na literatura. 

(B) o autor explicitamente concorda que os meios 
técnicos e científicos estão no caminho certo ao não 
se preocuparem com o todo, pois ele tomará conta de 
si mesmo. 

(C) há uma crítica latente no texto sobre um excessivo 
desenvolvimento da tecnologia cujos objetivos, 
apesar de claros, não direcionam a sociedade para a 
utopia. 

(D) na linguagem metafórica do texto, o navegador louco 
representa a nossa civilização e as estrelas do poema 
de Mário Quintana equivalem à utopia.  

 

2. Assinale a alternativa que apresenta uma síntese correta 
da ideia central presente no fragmento destacado no            
2º parágrafo do texto. 

 

(A) A vida em sociedade é uma utopia, ou seja, viver com 
qualidade em sociedade é um sonho impossível de 
ser realizado. 

(B) Levando em consideração a vida em sociedade, a 
importância da utopia é apontar para uma direção, 
sem importar se ela será atingida ou realizada.   

(C) A noção de utopia é usada de maneira errada na 
linguagem comum, pois é um ponto passível de ser 
atingido que indica uma direção. 

(D) A busca da utopia prescinde da vida em sociedade, 
mas jamais pode ser atingida ou realizada. 

 

3. “Faltam-nos estrelas ‘que’ nos indiquem o destino”. 
 

 Assinale a alternativa que apresenta uma frase em que a 
palavra destacada pertence à mesma classe gramatical 
que a palavra “que” destacada acima. 

 

(A) Minha mãe chamou-nos a atenção, de modo “que” foi 
preciso parar. 

(B) Queria “que” parássemos e lavássemos as mãos. 
(C) Visitáramos as meninas “que” haviam passado mal. 
(D) “Que” surpresa foi receber notícias delas! 

 

4. Com relação à tipologia textual, é correto afirmar que no 
texto predomina a 
 

(A) prescrição, pois fica clara a defesa de uma tese 
objetiva do começo ao fim. 

(B) injunção, pois o autor pretende provocar uma reflexão 
profunda no leitor. 

(C) descrição, pois o autor descreve diferentes imagens 
usadas pelos autores. 

(D) narração, porque o autor narra o desenvolvimento de 
uma mesma ideia. 

 

5. Analise o trecho abaixo. 
 

“(...) multiplicam-se os meios técnicos e científicos ao nosso 
dispor, ‘mas não temos ideia alguma de para onde 
navegamos’”. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta uma oração 
coordenada do mesmo tipo da destacada acima. 

 

(A) Não queriam buscar um destino, “ainda assim 
continuavam a navegar”. 

(B) Era necessário navegar, “mas também procurar um 
destino”. 

(C) Queriam chegar a um destino, “logo puseram-se a 
navegar”.  

(D) Puseram-se a navegar, “pois era preciso alcançar 
um destino”. 
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6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto aos verbos, assinale a alternativa em que o verbo 
na voz passiva está na voz passiva pronominal. 

 

(A) Alguns alunos se feriram ao usar a tesoura pela 
primeira vez. 

(B) Cachorros e gatos são colocados para adoção todos 
os dias. 

(C) Meu pai e minha mãe conheceram-se em uma festa 
de casamento. 

(D) Com frequência colocam-se apartamentos para 
alugar nessa região. 

 

7. O recomendado, em meio _______ pandemia que vivemos, 
era levar segurança sobretudo _______ que eram mais 
vulneráveis e, assim, resistir _______ possíveis efeitos 
negativos.  

 

 De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto ao uso da crase, assinale a alternativa que 
preenche correta e respectivamente as lacunas. 

 

(A) a / aqueles / à 
(B) à / àqueles / a 
(C) à / aqueles / a 
(D) a / àqueles / à 

 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Infelizmente, a comição diretiva se opôs à paralisação 
das aulas naquela ocasião. 

(B) Mesmo sob protestos, não foi autorizada, em hipótese 
alguma, a recisão do contrato. 

(C) Até mesmo os fãs consideravam os hábitos de 
higiene da estrela muito excêntricos. 

(D) Durante a crise, outras doenças agiram como 
catalizadores do pânico da população.  

 

9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) A menina e sua mãe, que era a convidada de honra 
na festa, se atrasou. 

(B) Começou a conversa falando nas mudanças que 
estava havendo em toda parte. 

(C) Foi arrecadado um milhão e meio para campanhas de 
conscientização. 

(D) Ainda falta dois quilômetros para chegarmos lá! 
 

MATEMÁTICA 
 

10. Em um estacionamento, o preço da primeira hora é de       
R$ 10,00, e o preço das horas seguintes, a partir da 
segunda, cai em progressão aritmética. Sabendo que o 
preço da segunda hora é de R$ 9,00 e o preço da oitava 
hora é de R$ 4,50, é correto afirmar que um motorista que 
deixar o veículo neste estacionamento por sete horas 
pagará 

 

(A) R$ 37,25. 
(B) R$ 42,75. 
(C) R$ 47,25. 
(D) R$ 52,75. 

 

11. Helena deseja fazer um financiamento imobiliário e recebeu 
a seguinte proposta do banco: um empréstimo de                 
R$ 200.000,00 que pode ser pago em até 20 anos com uma 
taxa de juros simples de 8% ao ano. Caso Helena aceite 
essa proposta, o total de juros que ela pagará será de 

 

(A) R$ 400.000,00. 
(B) R$ 160.000,00. 
(C) R$ 320.000,00. 
(D) R$ 240.000,00. 

12. Maria trabalha em uma indústria farmacêutica que recebeu 
a oferta de se juntar a outra grande indústria do mesmo 
ramo. Para isso, a indústria de Maria abriu uma eleição aos 
funcionários perguntando se deveria ou não fazer essa 
fusão. A indústria possui 500 funcionários e para que seja 
aprovada a fusão 51% dos funcionários devem votar a 
favor. Começada a contagem de votos, Maria notou que 
250 funcionários já haviam votado a favor, então, é correto 
afirmar que para que a fusão seja aprovada, falta(m) 

 
(A) 1 voto. 
(B) 3 votos. 
(C) 5 votos. 
(D) 7 votos. 

 

13. Dois hospitais foram construídos em 187 dias por                
580 funcionários. Após uma epidemia atingir essa cidade, 
o prefeito permitiu a construção de mais 3 hospitais, mas 
agora com uma mão de obra de 1.200 funcionários. 
Considerando que esses funcionários terão o mesmo 
desempenho na construção, é correto afirmar que esses 
hospitais ficarão prontos em, aproximadamente, 

 
(A) 136 dias. 
(B) 232 dias. 
(C) 325 dias. 
(D) 580 dias. 

 

14. Na construção de casas, é usual que a janela ocupe um 
espaço, aproximadamente, igual a 20% da área do piso. 
Em um hospital, porém, para uma maior ventilação, as 
janelas instaladas serão de, aproximadamente, 25% da 
área do piso. Sabendo que em uma sala deste hospital, 
cujo piso tem formato retangular de 5 m x 7 m, será 
colocada uma janela retangular de 2,5 m de altura. Desse 
modo, é correto afirmar que o comprimento desta janela 
será de 
 
(A) 4,0 m. 
(B) 3,5 m. 
(C) 3,0 m. 
(D) 2,5 m. 

 

Analise a figura abaixo para responder à questão 15. 
 

 
15. Jefferson comprou um terreno retangular com as mesmas 

dimensões representadas na figura acima, de área total  
216 m². Jefferson pretende construir uma piscina nesse 

terreno com as seguintes medidas: 
1

3
 do total do 

comprimento do terreno e 
1

4
 do total da largura. Então, é 

correto afirmar que a porcentagem da área do terreno que 
a piscina ocupará é de, aproximadamente, 

 
(A) 5,66%. 
(B) 8,33%. 
(C) 12%. 
(D) 15%. 
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16. Considerando que, antes da pandemia, um certo comércio 
comprava a unidade do álcool em gel de 1 litro por R$ 9,50 
e vendia de modo a obter um lucro de 60% e, durante a 
pandemia, comprava a mesma unidade do produto por      
R$ 13,00 e vendia de modo a obter um lucro de 330%, é 
correto afirmar que a diferença entre o lucro durante a 
pandemia e o lucro antes da pandemia na unidade do álcool 
em gel foi de 

 
(A) R$ 27,70. 
(B) R$ 37,20. 
(C) R$ 40,70. 
(D) R$ 50,20. 

 

17. Uma empresa de limpeza verificou que 15 funcionárias 
levam cerca de 3 horas para limpar um espaço de 3.375 m² 
de área. Sabendo que um evento ocorrerá em um espaço 
retangular de perímetro igual a 190 m e comprimento igual 
a 50 m, é correto afirmar que 20 funcionárias dessa 
empresa, trabalhando no mesmo ritmo, para limpar o 
espaço onde ocorrerá esse evento, levarão 
 
(A) 1 hora e 30 minutos. 
(B) 2 horas. 
(C) 2 horas e 30 minutos. 
(D) 3 horas. 

 

18. Uma casa de câmbio cobra 1,1% de IOF para pagamento 
em espécie, e 6,38% de IOF para recarga no cartão de 
crédito pré-pago. Regina precisa fazer uma viagem ao 
exterior e, para isso, comprará US$ 1.500,00 nessa casa 
de câmbio, a uma taxa de R$ 5,10 por cada dólar. Desse 
modo, assinale a alternativa que apresenta qual seria a 
diferença entre a carga no cartão de crédito e a compra em 
espécie. 

 
(A) R$ 403,92. 
(B) R$ 436,05. 
(C) R$ 505,47. 
(D) R$ 572,22. 

 

ATUALIDADES 
 

19. Joe Biden afirmou, no dia 25 de janeiro, que se a Rússia 
investir contra a Ucrânia com seus estimados 100 mil 
soldados estacionados perto da fronteira, seria “a maior 
invasão desde a Segunda Guerra Mundial” e “mudaria o 
mundo”. Afirmou, ainda, que consideraria impor sanções 
pessoais ao presidente Vladimir Putin se a Rússia invadir a 
Ucrânia.  

 
(Portal Terra. Adaptado). 

 

Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) Os russos não admitem qualquer processo que possa 
levar a Ucrânia a se juntar à OTAN, embora aceitem, 
com certas restrições, que a Ucrânia se junte à União 
Europeia. 

(B) Putin afirmou que pretende retomar o território 
ucraniano se soldados norte-americanos forem 
enviados para Ucrânia. 

(C) Moscou acusa o governo ucraniano de ameaça em 
retomar o território da Crimeia, surrupiado pelos 
russos em 2014. 

(D) A dependência que os europeus têm do gás russo é 
tamanha, que as sanções desenhadas pelo governo 
americano contra os russos, no caso de uma invasão 
à Ucrânia, não encontram uma aceitação tão fácil dos 
governos europeus.  

 

20. A instalação de duas legislaturas paralelas em Honduras, 
cada uma liderada por diferentes presidentes do 
Congresso, aprofundou, no dia 25 de janeiro, a crise política 
que ofusca a posse da esquerdista Xiomara Castro como 
presidente.  

 
(Portal Carta Capital. Adaptado). 

 

Sobre a crise política em Honduras, analise as proposições 
abaixo.  

 

I. A crise eclodiu após um grupo de dissidentes do 
Partido Libre ignorar um acordo realizado com o 
Partido Salvador de Honduras.  

II. A eleição do deputado Luis Redondo à presidência do 
Congresso pelos dissidentes agravou a crise política. 

III. Com o aprofundamento da crise política no país, os 
Estados Unidos ameaçaram fechar as portas para o 
comércio entre as duas nações. 

 

É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

21. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) aprovou no fim do mês de janeiro o 
convite formal para que o Brasil e outros cinco países 
iniciem as discussões de adesão à entidade.  

 
(Portal G1. Adaptado). 

 

Assinale a alternativa que apresenta os outros cinco países. 
 

(A) Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia. 
(B) Bulgária, Chile, Croácia, Sérvia e Uruguai. 
(C) Argentina, Peru, Romênia, Sérvia e Uruguai. 
(D) Bulgária, Chile, Croácia, Romênia e Sérvia. 

 

22. Segundo matéria do Portal de notícias Terra, publicada em 
27 de janeiro, o Brasil retaliará unilateralmente em disputas 
comerciais enquanto o órgão de apelação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) estiver paralisado. O 
presidente da República assinou uma medida provisória 
relacionada à retaliação.  

 
(Portal Terra. Adaptado). 

 

Acerca da notícia, analise as proposições abaixo. 
 

I. A paralisação ocorreu porque os Estados Unidos 
bloquearam novas nomeações, o que significa que 
não há membros no colegiado para decidir sobre 
disputas e os recursos são deixados em um vazio 
legal. 

II. Segundo comunicado da presidência da República, a 
medida provisória permitirá que o Brasil implemente 
decisões favoráveis que obteve na OMC, mas que 
ainda não foram implementadas devido aos recursos 
no órgão de apelação da entidade. 

III. O Brasil aderiu a um sistema interino de recursos com 
vários outros membros, incluindo a União Europeia e 
a China, mas países como Índia, Indonésia e Estados 
Unidos não aderiram, bloqueando efetivamente 
qualquer acordo. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ocde/
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23. Alberto Fernández anunciou, no dia 28 de janeiro, que 
chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional 
para a reestruturação do pagamento de uma dívida de mais 
de quarenta bilhões de dólares.  

 
(Portal Uol. Adaptado). 

 

É correto afirmar que Alberto Fernández é 
 

(A) presidente da Argentina. 
(B) ministro da Economia da Argentina. 
(C) vice-presidente da Argentina. 
(D) ministro das Relações Exteriores da Argentina. 

 

24. O Ministério das Relações Exteriores emitiu, em janeiro 
deste ano, uma nota manifestando preocupação com a 
situação política de Burkina Faso. O Itamaraty pediu um 
diálogo amplo e democrático entre as forças políticas do 
país.  

 
(Portal Uol. Adaptado). 

 

Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Militares, em Burkina Faso, tomaram o poder, 
derrubando o presidente e o governo em exercício. 

(B) A crise em Burkina Faso iniciou depois que soldados 
se amotinaram em quartéis para exigir a saída dos 
chefes do exército nacional e um melhor suporte do 
Estado na luta contra fundamentalistas islâmicos que 
atacam o país desde 2015. 

(C) A crise de segurança e as pressões popular e militar 
presenciadas em Burkina Faso pressionaram a 
renúncia do chefe de Estado e sua saída do país. 

(D) A derrubada do presidente é o quarto golpe de Estado 
na África Ocidental nos últimos 17 meses. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

25. A Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 

 

(A) eficiência. 
(B) eficácia. 
(C) razoabilidade. 
(D) segurança jurídica. 

 

26. Sobre os direitos e garantias, dispostos no artigo 5º da 
Constituição Federal, analise as proposições abaixo. 

 

I. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado. 

II. A lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito. 

III. Conceder-se-á “habeas data” para assegurar o 
conhecimento de informações relativas à pessoa do 
impetrante, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter 
público e para a retificação de dados, quando não se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 
administrativo. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

27. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, é 
correto afirmar que 

 

(A) não são gratuitas as ações de “habeas 
corpus” e “habeas data”, na forma da lei. 

(B) o Estado indenizará o condenado somente quando 
ficar preso além do tempo fixado na sentença. 

(C) haverá prisão civil por dívida somente no caso do 
depositário infiel. 

(D) em caso de guerra declarada, haverá pena de morte.   
 

28. Sobre a Emenda Constitucional n.º 41, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por 
ocasião da sua concessão, não serão consideradas 
as remunerações utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de 
previdência.  

(B) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e 
solidário, mediante contribuição do respectivo ente 
público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial e previstos em lei. 

(C) A concessão do benefício de pensão por morte, que 
será igual ao valor da totalidade dos proventos do 
servidor falecido, até o limite mínimo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência 
social, será acrescido de cinquenta por cento da 
parcela excedente a este limite, caso aposentado à 
data do óbito. 

(D) O reajustamento dos benefícios será preservado, 
desde que, em caráter permanente, conforme 
critérios estabelecidos em lei.   

 

29. De acordo com a Emenda Constitucional n.º 103, a lei 
instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com 
alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de 
baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de 
informalidade, e àqueles sem renda própria que se 
dediquem, exclusivamente, ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência, desde que pertencentes a 
famílias de baixa renda, portanto, concedida a 
aposentadoria, ela terá valor de 

 

(A) 1 (um) salário-mínimo. 
(B) 2 (dois) salários-mínimos. 
(C) 3 (três) salários-mínimos. 
(D) 4 (quatro) salários-mínimos. 

 

30. Sobre os atributos da redação oficial, segundo o Manual de 
Redação da Presidência da República, é correto afirmar 
que a objetividade é 

 

(A) conseguir transmitir o máximo de informações com o 
mínimo de palavras. 

(B) definir como claro aquele texto que possibilita 
imediata compreensão pelo leitor, visto que não se 
concebe que um documento oficial ou um ato 
normativo, de qualquer natureza, seja redigido de 
forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua 
compreensão. 

(C) ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem 
voltas e sem redundâncias, portanto, para alcançar 
este objetivo, é fundamental que o redator saiba de 
antemão qual é a ideia principal e quais são as 
secundárias. 

(D) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o 
texto e não utilizar regionalismos e neologismos. 

 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/01/24/presidente-de-burkina-faso-e-detido-em-acampamento-militar-diz-agencia.ghtml
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31. Sobre a Emenda Constitucional n.º 103, é correto          
afirmar que 

 

(A) o rol de benefícios dos regimes próprios de 
previdência social fica limitado somente às 
aposentadorias. 

(B) os afastamentos por incapacidade temporária para o 
trabalho e o salário-maternidade serão pagos 
diretamente pelo ente federativo e correrão à conta 
do regime próprio de previdência social ao qual o 
servidor se vincula. 

(C) o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de 
previdência social deverá ser comprovado por meio 
de garantia de equivalência, a valor presente, entre o 
fluxo das receitas estimadas e das despesas 
projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente 
com os bens, direitos e ativos vinculados, 
comparados às obrigações assumidas, evidenciem a 
solvência e a liquidez do plano de benefícios. 

(D) para fins do disposto nessa emenda, será 
considerada como ausência de déficit a 
implementação de segregação da massa de 
segurados ou a previsão em lei de plano de 
equacionamento de déficit. 

 

32. Sobre as hipóteses das cumulações, previstas na Emenda 
Constitucional n.º 103, que assegura a percepção do valor 
integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada 
um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de 
acordo com algumas faixas, analise as proposições abaixo. 

 

I. 60% (sessenta por cento) do valor que exceder             
1 (um) salário-mínimo, até o limite de                                  
2 (dois) salários-mínimos. 

II. 40% (quarenta por cento) do valor que exceder              
2 (dois) salários-mínimos, até o limite de                            
3 (três) salários-mínimos. 

III. 20% (vinte por cento) do valor que exceder                       
3 (três) salários-mínimos, até o limite de                            
4 (quatro)       salários-mínimos. 

IV. 10% (dez por cento) do valor que exceder                           
4 (quatro) salários-mínimos. 

 

É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, II e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 

33. De acordo com a Lei n.º 9.717/1998, é correto afirmar que 
 

(A) a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 
ficam obrigados a constituírem fundos integrados de 
bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, 
desde que observe preceitos de existência de conta 
do fundo, distinta da conta do tesouro da unidade 
federativa. 

(B) é permitida a utilização de recursos do fundo de bens, 
direitos e ativos para empréstimos de qualquer 
natureza, inclusive à União, aos estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios. 

(C) os regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, dos militares dos estados e 
do Distrito Federal não poderão conceder benefícios 
distintos dos previstos no RGPS, de que trata a Lei 
n.º 8.213/1991, salvo disposição em contrário da 
Constituição Federal. 

(D) a natureza pública das unidades gestoras dos 
regimes previdenciários deverá observar o princípio 
da boa-fé, ao manipular os recursos aplicados. 

34. De acordo com a Lei n.º 10.887/2004, os aposentados e os 
pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas 
suas autarquias e fundações, em gozo desses benefícios, 
na data de publicação da Emenda Constitucional n.º 41, 
contribuirão com ____________________, incidentes 
sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e 
pensões que supere 60% (sessenta por cento) do limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) 11% (onze por cento) 
(B) 12% (doze por cento) 
(C) 13% (treze por cento) 
(D) 14% (quatorze por cento) 

 

35. De acordo com a Lei n.º 10.887/2004, no caso de 
pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no 
primeiro decêndio do mês, o recolhimento das 
contribuições deve ser efetuado até o dia 

 

(A) 5. 
(B) 10. 
(C) 15. 
(D) 20. 

 

36. De acordo com a Lei n.º 10.887/2004, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os municípios publicarão, até 
_____________ dias após o encerramento de cada 
bimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da 
receita e despesa previdenciárias acumuladas no exercício 
financeiro em curso. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

(A) 10 (dez) 
(B) 15 (quinze) 
(C) 20 (vinte) 
(D) 30 (trinta) 

 

37. Sobre a Lei n.º 9.717/1998, analise as proposições abaixo 
e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 

 

(   ) A contribuição da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, aos regimes próprios de previdência 
social a que estejam vinculados seus servidores, não 
poderá ser inferior ao valor da contribuição do 
servidor ativo, nem superior ao dobro desta 
contribuição. 

(   ) Aplicam-se, adicionalmente, aos regimes próprios de 
previdência social as disposições estabelecidas nesta 
Lei, relativas aos fundos com finalidade previdenciária 
por eles instituídos.  

(   ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios são responsáveis pela cobertura de 
eventuais insuficiências financeiras do respectivo 
regime próprio, decorrentes do pagamento de 
benefícios previdenciários. 

(   ) O servidor público titular de cargo efetivo da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ou 
o militar dos estados e do Distrito Federal filiado a 
regime próprio de previdência social, quando cedido 
a órgão ou entidade de outro ente da federação, com 
ou sem ônus para o cessionário, não permanecerá 
vinculado ao regime de origem.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) F / F / F / V 
(B) V / V / V / F 
(C) V / F / V / F 
(D) F / V / F / V 
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38. Conforme a Lei Complementar n.º 592/2006, a perda da 
condição de segurado do RPPS ocorrerá nas seguintes 
hipóteses, EXCETO, 

 

(A) morte. 
(B) aposentadoria. 
(C) exoneração ou demissão. 
(D) cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. 

 

39. A Lei Complementar n.º 592/2006 elenca um rol de 
beneficiários do segurado, segundo o RPPS. Fazem parte 
deste rol o(s) 

 

I. cônjuge. 
II. pais. 
III. irmão não emancipado, de qualquer condição, menor 

de 21 (vinte e um) anos ou inválido. 
 

É correto o que se afirma em 
 

(A) II, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

40. Sobre o Conselho de Administração, de acordo com a       
Lei Complementar n.º 592/2006, é correto afirmar que 

 
(A) será composto por 3 (três) representantes do Poder 

Executivo, designados pelo prefeito municipal. 
(B) os conselheiros serão nomeados para um mandato 

de 4 (quatro) anos, não sendo admitida recondução. 
(C) o Conselho de Administração, órgão superior de 

deliberação colegiada do Instituto, será composto por 
11 (onze) membros e seus respectivos suplentes. 

(D) o Conselho elegerá seu presidente, que deterá o voto 
de qualidade, para um mandato de 6 (seis) anos, 
permitida a sua reeleição uma única vez. 

 

41. De acordo com a Lei Complementar n.º 592/2006, o 
Conselho Fiscal, órgão colegiado de fiscalização do 
Instituto, será composto por _____________ membros e 
seus respectivos suplentes. 

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 
(A) 5 (cinco) 
(B) 7 (sete) 
(C) 9 (nove) 
(D) 11 (onze) 

 

42. Sobre a Lei Complementar Municipal n.º 1.088/2020, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Serão abrangidos pelo regime de previdência 

complementar de que trata esta lei os servidores 
titulares de cargos efetivos da Administração 
Municipal, suas autarquias e fundações, e da Câmara 
Municipal. 

(B) Os servidores que tenham ingressado no serviço 
público no dia do início de vigência do regime de 
previdência complementar e optarem por migrar para 
o novo regime, poderão aderir ao plano de benefícios 
administrado pela entidade conveniada, sem a 
contrapartida do patrocinador. 

(C) A integração ao regime de previdência complementar 
será automática e não depende de adesão, nem de 
prévia opção do interessado por plano de benefícios. 

(D) Fica assegurado ao participante o direito de requerer, 
a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, 
nos termos do regulamento do plano de benefícios, 
desde que o servidor tenha ingressado no serviço 
público antes da publicação desta Lei Complementar. 

43. Sobre a Lei Complementar Municipal n.º 1.088/2020, é 
correto afirmar que 

 

(A) o servidor com remuneração superior ao limite 
máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social poderá aderir aos planos 
de benefícios administrados pelas entidades 
fechadas de previdência complementar de que trata 
esta lei complementar, sem contrapartida do 
patrocinador. 

(B) os bens e direitos, seus frutos e rendimentos, que 
integram o patrimônio dos planos de benefícios 
previdenciários complementares e dos respectivos 
fundos previdenciários se comunicam, dentre outros, 
com os recursos do plano de gestão administrativa da 
entidade responsável pela administração dos planos 
de previdência complementar ou fonte de custeio 
similar, na forma determinada pelo órgão regulador 
federal. 

(C) a alíquota de contribuição do patrocinador será igual 
à contribuição individual do participante, respeitado o 
percentual máximo de 7,5% (sete vírgula cinco por 
cento). 

(D) o patrimônio do plano de benefícios previdenciários 
complementares, bem como os respectivos fundos 
previdenciários podem responder por obrigações de 
outro plano de benefícios previdenciários 
complementares nem por obrigações próprias do 
patrocinador. 

 

44. Sobre a Lei Municipal n.º 5.307/2009, é correto afirmar que 
o RPPS 

 

(A) rege-se pelo princípio da segurança de participação 
dos servidores públicos titulares de cargo de 
provimento efetivo dos Poderes Executivo e 
Legislativo, autarquias e fundações públicas do 
município, assim como dos seus dependentes e 
aposentados nos referidos cargos. 

(B) visa a garantir ao segurado os meios de subsistência 
nos casos de invalidez, idade avançada, inatividade, 
morte e de proteção à família. 

(C) organiza-se como regime de caráter contributivo e 
solidário, de filiação facultativa.  

(D) submete-se ao disposto na legislação estadual, 
condição que deve ser atestada por meio do 
Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). 

 

45. Segundo a Lei Municipal n.º 5.307/2009, para usufruir de 
benefícios previdenciários, os pais terão de comprovar a 
sua dependência econômica por meio de, pelo menos, dois 
documentos. Sobre o assunto, analise as proposições 
abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 

  
(   ) Declaração do imposto de renda do segurado, em 

que conste o interessado como seu dependente. 
(   ) Disposição testamentária. 
(   ) Declaração especial feita em tabelião. 
(   ) Ficha de tratamento ou de filiação em instituição de 

assistência médica, da qual conste o segurado como 
responsável. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(A) F / V / F / V 
(B) V / F / V / F 
(C) V / V / V / V 
(D) F / V / F / F 
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46. Segundo o programa cidade sustentável, a governança, 
como sendo um dos 12 eixos temáticos, tem como objetivo 
geral 

 

(A) estabelecer diretrizes estratégicas para o trabalho em 
conjunto do poder público com a sociedade 
organizada. 

(B) proporcionar o nascimento de ideias que valorizem os 
aspectos positivos das cidades e apontar soluções 
coletivas para os problemas cotidianos. 

(C) apresentar planos diretores estratégicos para 
gerenciamento de crises como, por exemplo, no caso 
de enchentes, falta de creche ou postos de saúde. 

(D) fortalecer os processos de decisão com a promoção 
dos instrumentos da democracia participativa, 
fomentando a igualdade em suas múltiplas 
dimensões.  

 

47. No atendimento ao público, o atendente deve, entre outros 
princípios, 

 

I. procurar entender a demanda. 
II. demonstrar empatia. 
III. acertar o tom da conversa. 
 

É correto o que se afirma em 
 

(A) III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 

 

48. Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, o vocativo é uma invocação ao destinatário, 
portanto, nas comunicações oficiais, ele será sempre 
seguido de 

 
(A) aspas simples. 
(B) vírgula. 
(C) ponto e vírgula. 
(D) aspas duplas. 

 

49. Quanto à elaboração de ofício, segundo o Manual de 
Redação da Presidência da República, a parte do 
documento que informa quem receberá o expediente é o(a) 

 
(A) cabeçalho. 
(B) assunto. 
(C) endereçamento. 
(D) identificação do expediente. 

 

50. Consiste em determinar um número sequencial para cada 
documento, permitindo sua consulta de acordo com um 
índice numérico previamente determinado e é uma opção 
para empresas que operam com um grande volume de 
documentos. O conceito refere-se ao método de 
arquivamento denominado 

 
(A) numérico. 
(B) numérico simples. 
(C) numérico cronológico. 
(D) numérico cronológico dígito-terminal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


