
concurso público

003. Prova objetiva

analista previdenciário
(administração)

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas	e	30	minutos,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

29.10.2017	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 04.

Um dos problemas que democracias enfrentam é o de 
como lidar com aqueles que negam seus princípios elemen-
tares, mas não chegam a conspirar para dar um “putsch”*. 
Entra nessa categoria a manifestação orquestrada por supre-
macistas brancos em Charlottesville, na Virgínia.

Não há como conciliar uma ideologia francamente racis-
ta, como a defendida pelos organizadores da marcha, em que 
se viam suásticas e se gritavam slogans contra negros, com  
a noção, nuclear para a democracia, de que os direitos de 
minorias precisam ser sempre respeitados. Mas usar a lei para 
silenciar esses grupos também não é uma solução satisfatória,  
pois viola outro pressuposto essencial da democracia, a  
liberdade de expressão. Como sair do paradoxo? Quão tole-
rante a democracia deve ser com os intolerantes?

Penso que os americanos lidam bem com esse tipo de 
situação. Os EUA são um dos poucos países que levam a 
liberdade de expressão realmente a sério, permitindo que 
qualquer grupo exponha qualquer ideia e mobilize seus sim-
patizantes para defendê-la. E “qualquer” aqui não é força de 
expressão. Nos anos 70, a Suprema Corte ratificou o direito 
de um grupo nazista de realizar uma passeata em Skokie, 
cidade habitada por vários sobreviventes do Holocausto.

Como a democracia nos EUA nunca foi seriamente ame-
açada por grupos extremistas domésticos, não dá para dizer 
que a virtual sacralização da liberdade de expressão pelos  
tribunais seja um tiro no pé. Fica claro, porém, que o país se 
vale de outros mecanismos (sociais) para manter o radicalismo 
sob controle. É aqui que surgem motivos para preocupação.

O grave não é que supremacistas brancos tenham con-
seguido fazer uma manifestação nos EUA, mas sim que o 
presidente do país, que deveria atuar como uma espécie de 
bússola nas grandes questões morais, tenha relutado tanto 
em condenar o evento racista de forma inequívoca.

(Hélio Schwartsman, Tolerar a intolerância?  
http://www1.folha.uol.com.br. 15.08.2017. Adaptado)

*putsch: golpe.

01. Entre os assuntos que discute no contexto dos eventos 
em Charlottesville, o autor destaca como questão extre-
mamente séria a

(A) dificuldade de acomodação de ideologias conflitantes, 
tais como a defesa de teses racistas com o respeito 
à lei.

(B) delonga da autoridade máxima do país em expressar 
com clareza sua desaprovação à manifestação de 
cunho racial.

(C) limitação da liberdade de expressão diante dos exces-
sos promovidos por extremistas contrários aos supre-
macistas brancos.

(D) habilidade dos americanos em lidar com conflitos, 
mesmo sem identificar os simpatizantes de causas 
polêmicas.

(E) natureza paradoxal da democracia norte-americana, 
que aplica a lei para conter ideologias contrárias aos 
grupos minoritários.

02. No segundo parágrafo, a frase destacada informa que  
a noção de que os direitos de minorias precisam ser  
sempre respeitados é

(A) tolerável para os que defendem a democracia.

(B) recorrente em ataques à democracia.

(C) central nos sistemas políticos democráticos.

(D) sistemática a ser adotada nos regimes políticos.

(E) delimitada por pesquisas acerca da democracia.

03. Considere as seguintes passagens:

… a Suprema Corte ratificou o direito de um grupo  
nazista de realizar uma passeata em Skokie…

… não dá para dizer que a virtual sacralização da liber-
dade de expressão…

As palavras destacadas têm, respectivamente, como  
sinônimo e antônimo adequados ao contexto:

(A) anulou e destituição.

(B) cerceou e beatificação.

(C) avaliou e entronização.

(D) monitorou e maculação.

(E) validou e profanação.

04. Assinale a alternativa em que se identifica corretamente, 
nos parênteses, a relação de sentido que o trecho desta-
cado estabelece com o restante do enunciado.

(A) … uma ideologia francamente racista, como a defen-
dida pelos organizadores da marcha (Modo).

(B) Como a democracia nos EUA nunca foi seriamente 
ameaçada por grupos extremistas domésticos, não 
dá para dizer (Comparação).

(C) Fica claro, porém, que o país se vale de outros me-
canismos (sociais) para manter o radicalismo sob 
controle (Causa).

(D) … usar a lei para silenciar esses grupos também não 
é uma solução satisfatória, pois viola outro pressu-
posto essencial da democracia (Explicação).

(E) … como lidar com aqueles que negam seus princí-
pios elementares, mas não chegam a conspirar 
para dar um “putsch” (Condição).

05. Assinale a alternativa em que a concordância nominal e 
verbal está de acordo com a norma-padrão.

(A) No mundo todo, mais de um país luta contra a discri-
minação de minorias, sendo mesmo vedadas mani-
festações públicas.

(B) Cerca de cinquenta por cento dos norte-americanos 
condena os atos extremistas promovido por minorias 
radicais.

(C) Para controlar extremistas, não basta ações poli-
ciais: é necessário a conscientização da população.

(D) É sempre bom tomar emprestado os modelos de 
democracia dos países em que já houveram ações 
contra extremismos.

(E) Se ações que se adotou contra o racismo não der 
certo, outras devem ser buscadas o mais brevemente 
possível.
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08. O verso do poema que expressa a ideia de que, ao fazer 
70 anos, transita-se entre passado e futuro, perdendo-se 
a perspectiva do presente é:

(A) catálogo de esquecimentos e ruínas.

(B) alegria pojada de tristeza.

(C) Viajar entre o já-foi e o não-será.

(D) Quem jamais o saberá?

(E) a estranha felicidade da velhice.

09. No verso – Nós o conseguimos… –, o pronome “o” tem 
como referente a ideia de

(A) dois mineiros poderem se abraçar.

(B) constatar que a vida exige perdas.

(C) reconhecer perdas no íntimo do ser.

(D) o poeta ter um irmão-em-Escorpião.

(E) ter feito 70 anos.

10. Leia e interprete os signos verbais e não verbais da tira.

COMO SEMPRE, OBRIGADO,
E ATÉ AMANHÃ!

UM DIA DESSES EU DEVIA RECLAMAR
E DIZER ALGUMA COISA, MAS, SEI LÁ!…

ESTRAGAR UMA AMIZADE DE
TANTOS ANOS!…

(Quino, Potentes, prepotentes e impotentes)

São palavras que expressam ideias coerentes com a  
situação retratada na tira:

(A) opressão e intolerância.

(B) passividade e reação.

(C) bajulação e ingratidão.

(D) subserviência e resignação.

(E) dedicação e desregramento.

06. Assinale a alternativa em que a pontuação da frase está 
de acordo com a norma-padrão.

(A) Fala-se em uma noção – nuclear para a democracia 
– de que é preciso respeitar, sempre, os direitos de 
minorias.

(B) Nota-se que o autor se pergunta, entre outras coisas 
como sair do paradoxo?

(C) Levar a liberdade de expressão, realmente a sério, é 
prática nos Estados Unidos.

(D) A negação dos princípios elementares da democracia, 
é: um dos problemas dos países na modernidade.

(E) É preciso perguntar-se, quão tolerante com os intole-
rantes, a democracia pode ser.

Leia o texto, para responder às questões de números 07 a 09.

Fazer 70 anos

Fazer 70 anos não é simples.
A vida exige, para o conseguirmos,
perdas e perdas no íntimo do ser,
como, em volta do ser, mil outras perdas.
   
Fazer 70 anos é fazer
catálogo de esquecimentos e ruínas.
Viajar entre o já-foi e o não-será.
É, sobretudo, fazer 70 anos,
alegria pojada de tristeza.
   
Ó José Carlos, irmão-em-Escorpião!
Nós o conseguimos…
E sorrimos
de uma vitória comprada por que preço?
Quem jamais o saberá?
   
À sombra dos 70 anos, dois mineiros
em silêncio se abraçam, conferindo
a estranha felicidade da velhice.

(Carlos Drummond de Andrade, Amar se aprende amando)

07. É correto afirmar que, no tratamento da temática do  
poema, o eu lírico adota

(A) perspectiva intimista, atribuindo ao avanço do tempo 
a certeza da felicidade.

(B) tom pessimista, expressando o avanço da idade 
como acúmulo de privações.

(C) ponto de vista impessoal, falando com frieza de sua 
relação com a idade.

(D) expressão contida, evitando demonstrar seus reais 
sentimentos.

(E) inflexão autoritária, como forma de afugentar o  
fantasma da velhice.
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r a s c u n h oMateMática

11. Para organizar as tarefas da semana, determinado setor 
de uma empresa utiliza uma lousa com 1,05 m de compri-
mento por 60 cm de largura, dividindo-a em quadrados, 
todos de mesmo perímetro e de maior lado possível. Do 

número total de quadrados em que a lousa foi dividida, 
4

3  

foram preenchidos imediatamente, 3 dos restantes foram  
preenchidos no dia seguinte e os demais não foram  
preenchidos. Em relação ao número total de quadrados 
em que essa lousa foi dividida, aqueles que não foram 
preenchidos representam, aproximadamente,

(A) 11%.

(B) 12%.

(C) 13%.

(D) 14%.

(E) 15%.

12. Em um escritório, a razão entre o número de processos 
arquivados e o número de processos desarquivados é  

5

3 . Por motivos técnicos, 6 processos arquivados tiveram 

que ser desarquivados, e a razão entre o número de  
processos arquivados e o número de processos desar-

quivados passou a ser 
11

5 . O número atual de processos 

desarquivados é

(A) 58.

(B) 62.

(C) 66.

(D) 70.

(E) 74.

13. Em uma loja, o preço do produto A teve um acréscimo 
de 5%, e o preço do produto B teve um desconto de  
20%, com isso os dois produtos passaram a ter o mes-
mo preço. Se o preço do produto A, após o acréscimo, 
passou a ser de R$ 84,00, a diferença entre os preços 
desses dois produtos, antes dos reajustes, era

(A) R$ 21,00.

(B) R$ 25,00.

(C) R$ 27,00.

(D) R$ 30,00.

(E) R$ 32,00.
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r a s c u n h o14. Para imprimir 300 apostilas destinadas a um curso, uma 
máquina de fotocópias precisa trabalhar 5 horas por dia 
durante 4 dias. Por motivos administrativos, será neces-
sário imprimir 360 apostilas em apenas 3 dias. O núme-
ro de horas diárias que essa máquina terá que trabalhar 
para realizar a tarefa é

(A) 6.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

15. A tabela mostra o número de horas extras de determi-
nada semana, trabalhadas pelos funcionários de uma 
empresa.

Número de funcionários Número de horas extras
3 5
2 4
4 6
? 3

Considerando-se o número total de funcionários que  
fizeram horas extras nessa semana, o número de horas 
extras por funcionário foi, na média, 4,25. O número de 
funcionários que fizeram 3 horas extras nessa semana foi

(A) 7.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 4.

(E) 3.

16. Um capital foi aplicado a juros simples, com taxa de 9% 
ao ano, durante 4 meses. Após esse período, o montante 
(capital + juros) resgatado foi de R$ 2.018,80. O capital 
aplicado era de

(A) R$ 2.010,20.

(B) R$ 2.000,00.

(C) R$ 1.980,00.

(D) R$ 1.970,40.

(E) R$ 1.960,00.

17. Uma papelaria precisa organizar seu estoque de cadernos 
e, para isso, irá utilizar caixas de papelão, colocando em 
cada uma delas o mesmo número de cadernos. Se forem 
colocados 30 cadernos em cada caixa, todas as caixas  
serão utilizadas e 20 cadernos ficarão de fora, mas, se 
forem colocados 35 cadernos em cada caixa, todos os 
cadernos serão encaixotados e 2 caixas não serão utili-
zadas. Se essa papelaria decidir colocar 40 cadernos em 
cada caixa, todos os cadernos também serão encaixota-
dos, e o número de caixas necessárias será

(A) 12.

(B) 14.

(C) 16.

(D) 18.

(E) 20.
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r a s c u n h o18. Uma gráfica precisa imprimir um lote de 100 000 folhe-
tos e, para isso, utiliza a máquina A, que imprime 5 000 
folhetos em 40 minutos. Após 3 horas e 20 minutos de 
funcionamento, a máquina A quebra e o serviço restante 
passa a ser feito pela máquina B, que imprime 4 500 fo-
lhetos em 48 minutos. O tempo que a máquina B levará 
para imprimir o restante do lote de folhetos é

(A) 14 horas e 10 minutos.

(B) 14 horas e 05 minutos.

(C) 13 horas e 45 minutos.

(D) 13 horas e 30 minutos.

(E) 13 horas e 20 minutos.

19. Uma pessoa dispõe de cédulas de R$ 2,00, R$ 5,00  
e R$ 10,00, totalizando R$ 60,00. O número de cédulas  
de R$ 10,00 é um a menos que o número de cédulas de  
R$ 2,00 e 2 a mais que o número de cédulas de  
R$ 5,00. O valor de que essa pessoa dispõe, em cédulas  
de R$ 5,00, é

(A) R$ 10,00.

(B) R$ 15,00.

(C) R$ 20,00.

(D) R$ 25,00.

(E) R$ 30,00.

20. Um terreno retangular ABCD, com 40 m de largura por  
60 m de comprimento, foi dividido em três lotes, conforme 
mostra a figura.

Sabendo-se que EF = 36 m e que a área do lote 1 é 
864 m2, o perímetro do lote 2 é

(A) 100 m.

(B) 108 m.

(C) 112 m.

(D) 116 m.

(E) 120 m.



IPSB1701/003-AnPrevidenciário-Adm-Manhã

24. Assinale a alternativa correta a respeito do sistema de 
avaliação de desempenho previsto na Lei Complementar 
no 372/2016.

(A) A lei prevê a avaliação especial de desempenho e a 
avaliação periódica de desempenho, sendo a primei-
ra para fins de evolução funcional e a segunda para 
fins de aquisição de estabilidade.

(B) Será declarado inapto antes do término do período 
de experiência o servidor público que sofrer qualquer 
pena disciplinar.

(C) A avaliação especial de desempenho será feita pela 
Comissão de Gestão de Carreira, coordenada pelo 
Diretor Presidente do IPRESB.

(D) O servidor nomeado para cargo em confiança ou  
designado para exercer função de confiança não 
será submetido ao sistema de avaliação de desem-
penho.

(E) Será considerado apto ao cargo, e adquirirá a  
estabilidade, o servidor público que obtiver acima de  
50 pontos nas três últimas avaliações periódicas  
de desempenho.

25. Nos termos da Lei Complementar no 372/2016, o IPRESB 
poderá empregar regime de compensação de jornada, 
que atenderá, dentre outras regras, o seguinte:

(A) 1 hora extraordinária desempenhada em dias úteis 
equivale a 2 horas no regime de compensação de 
jornadas.

(B) o regime de compensação de jornadas também  
se aplica ao servidor que estiver desempenhando 
jornada de trabalho reduzida.

(C) o regime de compensação de jornadas tem como 
limite máximo, dentro do período de 6 meses,  
180 horas.

(D) é vedada a conversão em pecúnia de horas extras 
trabalhadas em excesso à jornada padrão.

(E) não será admitida a utilização de horas registradas 
de compensação de jornada para fins de compensa-
ção de atrasos ou saídas antecipadas.

LegisLação

21. Segundo dispõe a Lei Complementar no 277/2011, as  
faltas consecutivas do servidor, por período superior a  
15 (quinze) dias, sem justificativa,

(A) implicarão na sua automática demissão, a bem do 
serviço público.

(B) terão como consequência o desconto dos dias de  
falta em seus vencimentos, mas não acarretarão  
outras sanções.

(C) acarretarão a suspensão imediata do seu pagamento, 
sem prejuízo das medidas disciplinares pertinentes.

(D) implicarão na advertência por escrito e no desconto dos 
dias não trabalhados, além de multa prevista em lei.

(E) ensejarão o desconto em seus vencimentos dos dias 
não trabalhados, bem como do total dos valores de 
suas vantagens e gratificações do mês.

22. Com relação ao adicional pelo exercício das atividades 
insalubres e perigosas, a Lei Complementar no 277/2011 
estabelece que

(A) o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubrida-
de e de periculosidade deverá optar por um deles.

(B) o direito ao adicional de insalubridade ou periculosida-
de não cessa com a eliminação das condições ou dos 
riscos que deram origem à sua concessão.

(C) a servidora gestante será afastada das atividades in-
salubres e/ou perigosas, no período de gestação até 
noventa dias da data do nascimento, para aleitamento 
materno.

(D) o adicional de periculosidade será de até 20% (vinte 
por cento) sobre o vencimento-base e as vantagens 
permanentes percebidas pelo servidor.

(E) o adicional de insalubridade será de 10% (dez por 
cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por 
cento) sobre o salário base do servidor.

23. Os honorários advocatícios depositados pela parte  
contrária em processos movidos pelo IPRESB ou contra 
ele propostos, acompanhados pela Procuradoria Previ-
denciária, nos termos do que dispõe a Lei Complementar 
no 372/2016, serão

(A) recolhidos integralmente aos cofres do Município de 
Barueri como receitas diversas.

(B) destinados na proporção de 50% para os cofres do 
Município e 50% para os Procuradores previdenciá-
rios, esta parte distribuída igualmente entre todos os 
Procuradores, incluindo os aposentados.

(C) recolhidos integralmente aos cofres do IPRESB, que 
deve usar os respectivos recursos para pagamento  
dos vencimentos e proventos dos Procuradores  
Previdenciários.

(D) destinados na proporção de 50% para o IPRESB  
e 50% para os Procuradores Previdenciários em efe-
tivo exercício de suas funções no IPRESB.

(E) destinados aos Procuradores Previdenciários que este-
jam em efetivo exercício de suas funções no IPRESB.
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28. Tem-se o seguinte documento texto editado no Bloco 
de Notas do Microsoft Windows 7, em sua configuração 
original, com 5 linhas.

Untitled - Notepad

File Edit F rmato View Help

Nome
Jorge

Ana
Tatiana

Renato|

Em um documento criado no Microsoft Word 2010, em sua  
configuração padrão, um usuário criou uma tabela de  
4 linhas e 5 colunas, como apresentado na figura a seguir.

2
1

1 2 3 4 5 6 7123 8 9 10 11 12 13 14 15

Ao selecionar e copiar com as teclas CTRL+C todo o 
conteúdo do Bloco de Notas, ativar o Word, posicionar 
o cursor na primeira célula e, finalmente, pressionar as 
teclas CTRL+V, o resultado será:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

2
1

1 2 3 4 5 6 7123 8 9 10 11 12 13 14 15

Nome
Jorge
Ana
Tatiana
Renato|

2
1

1 2 3 4 5 6 7123 8 9 10 11 12 13 14 15

Nome
Jorge
Ana
Tatiana
Renato|

2
1

1 2 3 4 5 6 7123 8 9 10 11 12 13 14 15

Nome
Jorge
Ana
Tatiana|

2
1

1 2 3 4 5 6 7123 8 9 10 11 12 13 14 15

Nome Jorge Ana Tatiana Renato|

2
1

1 2 3 4 5 6 7123 8 9 10 11 12 13 14 15

Nome
Nome
Nome
Nome|

noções de inforMática

26. No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, 
um usuário abriu a pasta Documentos, que contém  
3 arquivos: tarefas.txt, resolvidos.txt e controlegeral.txt.  
O usuário selecionou apenas o arquivo tarefas.txt e 
pressionou as teclas CTRL+C. Na sequência, sele-
cionou apenas o arquivo resolvidos.txt e pressionou  
as teclas CTRL+C. Depois, selecionou apenas o arqui-
vo controlegeral.txt e pressionou as teclas CTRL+C.  
Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
qual(is) arquivo(s) será(ão) colado(s) ao, finalmente, se 
pressionarem CTRL+V em outra pasta.

(A) tarefas.txt, resolvidos.txt e controlegeral.txt.

(B) tarefas.txt.

(C) resolvidos.txt e controlegeral.txt.

(D) controlegeral.txt.

(E) tarefas.txt e resolvidos.txt.

27. Um usuário tem uma planilha criada no Microsoft Excel 
2010, em sua configuração padrão, como apresentado 
na imagem a seguir.

BA C D FE G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Documento

9041

9042

9046

9047

12/08/2015

12/08/2015

12/08/2015

12/08/2015

Data solicitação

8000

16000

13000

19000

Valor

BRUNO 10000

FERNANDO

BRUNO 15000

Emissor 0

MÉDIO

BAIXO

ALTO

SONIA

SONIA

PALOMA

SONIA

JOÃO

ALAN

FERNANDO

SONIA

100

600

300

700

12000

6000

950

14/08/2015

20/08/2015

20/08/2015

19/08/2015

24/08/2015

24/08/2015

20/08/2015

9050

9057

9059

9059

9062

9065

9065

Assinale a alternativa que contém o resultado correto  
da fórmula =PROCV(C2;$F$1:$G$3;2;1), inserida na  
célula E2.

(A) 0

(B) BAIXO

(C) 8000

(D) MÉDIO

(E) 76650
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conhecimentos esPecíficos

noções de adMinistração PúbLica

31. Entre os Princípios Constitucionais da Administração Pú-
blica, que se encontram explicitados no caput do art. 37 
da Carta Magna, figura o princípio da

(A) lealdade e boa fé.

(B) finalidade.

(C) impessoalidade.

(D) motivação.

(E) igualdade.

32. São entidades cujo patrimônio está vinculado ao cumpri-
mento de um fim de interesse social, sem fins lucrativos, 
criadas em virtude de autorização legislativa para o de-
senvolvimento de atividades de interesse público. Trata-
-se de

(A) autarquias.

(B) empresas públicas.

(C) órgãos públicos.

(D) fundações públicas.

(E) sociedades de economia mista.

33. No que diz respeito às licitações, objeto da Lei no 8.666/1993 
e alterações posteriores, é correto afirmar que

(A) as empresas públicas e sociedades de economia 
mista estão dispensadas de efetuar procedimento 
licitatório.

(B) para realização de licitação, há sempre a obrigato-
riedade da existência prévia de Projeto Executivo, 
sendo vedado o seu desenvolvimento concomitante-
mente com a execução das obras e serviços.

(C) pode ser dispensável a licitação na contratação da 
coleta, processamento e comercialização de resídu-
os sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, desde 
que atendidas as exigências previstas na referida lei.

(D) é necessária a licitação para contratação de profis-
sional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, mesmo que con-
sagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública.

(E) a referida lei não admite qualquer estabelecimento 
de margem de preferência para a aquisição de bens 
e serviços, por contrariar o princípio da isonomia.

29. Usando o PowerPoint 2010, em sua configuração origi-
nal, um usuário criou uma apresentação com 5 slides, 
sendo que todos os slides estão configurados como 
ocultos. Com o terceiro slide selecionado na exibição de 
lista de slide à esquerda, o usuário pressionou a tecla F5 
para iniciar o Modo de Apresentação.

Assinale a alternativa que correta com relação à apre-
sentação.

(A) Será exibida primeiramente uma tela em branco.

(B) A apresentação irá para o final imediatamente.

(C) Será exibido primeiramente o primeiro slide.

(D) Será exibido primeiramente o terceiro slide.

(E) Será exibido primeiramente o último slide.

30. Assinale a alternativa correta sobre correio eletrônico, 
considerando o aplicativo Microsoft Outlook 2010, em 
sua configuração padrão.

(A) Para enviar uma mensagem com alta prioridade, é 
preciso marcar o destinatário em negrito no campo 
Para.

(B) Destinatários informados no campo Cc somente  
recebem a mensagem após o destinatário do campo 
Para ter confirmado a leitura primeiro.

(C) Mensagens de correio eletrônico aceitam no máximo 
3 anexos.

(D) Pode-se enviar uma mensagem preenchendo  
o campo Cco e deixando o campo Para em branco.

(E) Um endereço de correio eletrônico informado no 
campo Assunto também receberá a mensagem.
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37. Em relação aos convênios firmados pela Administração 
Pública, é correto afirmar que

(A) somente podem ser celebrados com outro órgão da 
administração de outra esfera de governo, direta ou 
indireta, sendo vedada expressamente a participa-
ção de entidades do setor privado.

(B) a celebração de convênio ou contrato de repasse 
será precedida de licitação específica que deve obe-
decer aos comandos da Lei no 8.666/1993 e altera-
ções posteriores.

(C) o conveniado é o órgão ou entidade da administração 
pública direta e indireta, bem como entidade privada 
sem fins lucrativos, com o qual a administração fe-
deral pactua a execução de programa, projeto/ativi-
dade ou evento mediante a celebração de convênio.

(D) o convênio somente poderá ser denunciado no pra-
zo mínimo de um ano a contar de sua celebração, 
ficando os partícipes responsáveis somente pelas 
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em 
que participaram voluntariamente do acordo.

(E) a prestação de contas do convênio inicia-se concomi-
tantemente com a liberação da primeira parcela dos 
recursos financeiros que deverá ser registrada pelo 
órgão concedente no sistema próprio (SICONV).

38. É uma das características do bem público:

(A) pode ser alienado sem restrições.

(B) não está sujeito a usucapião.

(C) pode ser objeto de penhora.

(D) sua utilização ou seu acesso não pode ser limitado 
pela administração pública.

(E) está sempre sujeito à cobrança de taxas para sua 
utilização.

direito constitucionaL

39. Quando os Estados elaboram suas próprias Constitui-
ções, com caráter de complementariedade em relação à 
Constituição Federal, eles estarão exercendo o poder

(A) derivado de revisão.

(B) derivado reformador.

(C) derivado decorrente.

(D) originário de outorga.

(E) originário de fato.

34. A modalidade de licitação entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 (três) pela uni-
dade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 
cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos de-
mais cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, é 
denominada

(A) leilão.

(B) convite.

(C) concorrência.

(D) tomada de preços.

(E) pregão.

35. É uma característica dos contratos firmados pela Admi-
nistração Pública:

(A) a existência de cláusulas exorbitantes em seu favor.

(B) a obrigatoriedade de sua formalização pela Adminis-
tração Pública em todos os casos.

(C) a garantia do cumprimento do contrato terá a forma 
estabelecida unilateralmente pela Administração Pú-
blica.

(D) a Administração tem o prazo de até cinco dias úteis 
para publicar o contrato na imprensa oficial.

(E) em certos casos, é permitida a celebração de um 
contrato com prazo indeterminado.

36. Uma das inovações introduzidas pela Lei da Responsabi-
lidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) nas finan-
ças públicas foi a

(A) proibição de que as despesas com pessoal dos mu-
nicípios ultrapassem 40% (quarenta por cento) de 
sua receita corrente líquida.

(B) permissão para que o Poder Público obtenha finan-
ciamentos de instituições financeiras que estejam 
sob o seu controle, desde que aprovados pelo Poder 
Legislativo, inclusive operações de crédito por ante-
cipação de receitas.

(C) exigência de que o Poder Público publique relatórios 
resumidos da execução orçamentária ao fim de cada 
semestre do ano civil, demonstrando que as metas 
fiscais estão sendo cumpridas e propostas de recon-
dução da dívida a seus limites, caso o percentual 
permitido seja ultrapassado.

(D) proibição de que o titular do Poder Público, nos dois 
últimos quadrimestres do seu mandato, efetue des-
pesas que não possam ser pagas dentro dele ou que 
contenha parcelas a serem pagas no exercício se-
guinte sem que haja disponibilidade de caixa para 
isso.

(E) definição de despesas obrigatórias de caráter conti-
nuado como sendo as despesas de capital que cons-
tam do Plano Plurianual de Investimentos.
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43. Quando o Município de Barueri legisla sobre transporte 
coletivo municipal de passageiros, está

(A) suplementando a legislação federal, no que couber.

(B) expedindo norma de sua competência residual.

(C) expedindo norma fulcrada em sua própria competência.

(D) suplementando a legislação do Estado, no que couber.

(E) implementando uma norma de competência privativa 
da União.

44. A competência da União para emitir moeda será exercida 
exclusivamente pelo Banco Central. Em relação ao tema, 
assinale a alternativa correta.

(A) O Banco Central não poderá comprar títulos de emis-
são do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular 
a oferta de moeda.

(B) O Banco Central não poderá vender títulos de emis-
são do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular 
a taxa de juros.

(C) O Banco Central poderá conceder, diretamente, em-
préstimos ao Tesouro Nacional.

(D) É vedado ao Banco Central conceder, direta ou indire-
tamente, empréstimos a qualquer órgão ou entidade 
que não seja instituição financeira.

(E) As disponibilidades de caixas da União serão depo-
sitadas em instituições financeiras oficiais distintas 
do Banco Central.

45. São princípios do orçamento público a

(A) legalidade e a anualidade.

(B) unidade e o orçamento líquido.

(C) programação e a anterioridade.

(D) exclusividade e a convencionalidade.

(E) exclusividade e a proporcionalidade.

direito adMinistrativo

46. O servidor público não só deverá averiguar os critérios 
de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, 
mas, também, distinguir o que é honesto do que é deso-
nesto.

Assinale o Princípio Constitucional a que se refere o 
enunciado.

(A) Legalidade.

(B) Integridade.

(C) Temperança.

(D) Moralidade.

(E) Impessoalidade.

40. O instrumento de defesa abstrata da Constituição Federal, 
incumbido de defender concretamente princípios constitu-
cionais sensíveis, como, por exemplo: forma republicana, 
sistema representativo e regime democrático, denomina-se 
de

(A) ação direta de inconstitucionalidade interventiva.

(B) ação direta de inconstitucionalidade genérica.

(C) ação direta de constitucionalidade repressiva.

(D) ação declaratória de constitucionalidade genérica.

(E) arguição de descumprimento de preceito fundamental.

41. No Brasil, a Constituição Federal estabelece como funda-
mentos do Estado Democrático de Direito a

(A) defesa da paz e a cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade.

(B) solução pacífica dos conflitos e o repúdio ao terrorismo 
e ao racismo.

(C) construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
a erradicação da pobreza e a redução das desigual-
dades sociais.

(D) independência nacional, a prevalência dos direitos 
humanos e a igualdade entre os Estados.

(E) soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa hu-
mana, os valores sociais do trabalho e da livre inicia-
tiva e o pluralismo político.

42. No que se refere aos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos consagrados no artigo 5o da Constituição  
Federal, assinale a alternativa correta.

(A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação a depender de prévia  
licença por parte do poder executivo.

(B) As garantias previstas nesse artigo se estendem aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.

(C) A casa é asilo inviolável e nela se pode ingressar a 
qualquer hora do dia, ou da noite, independentemente 
do consentimento do morador.

(D) As normas definidoras dos direitos e garantias fun-
damentais têm aplicação mediata.

(E) O mandado de segurança coletivo só poderá ser im-
petrado por partido político com representação no 
Congresso Nacional e constituído há pelo menos 
cinco anos.
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51. Assinale a alternativa correta.

(A) Toda função pública tem um cargo público corres-
pondente, que disciplina um conjunto de atribuições.

(B) A função pública é a atividade em si mesma, que cor-
responde às inúmeras tarefas desenvolvidas pelos 
servidores públicos.

(C) Nem todo cargo público possui uma função pública, 
porém, todo emprego público possui uma função pú-
blica correspondente.

(D) O emprego público, exercido por servidores estatutá-
rios das autarquias, é uma espécie do gênero cargo 
público.

(E) Os cargos públicos da administração direta são vita-
lícios, ocupados por servidores públicos de carreira.

52. Assinale a alternativa correta no que concerne à estabili-
dade do servidor público.

(A) É direito outorgado ao servidor estatutário, adquirida 
automaticamente após 1 (um) ano de efetivo serviço.

(B) Para ser adquirida, independe de avaliação especial 
de desempenho do servidor.

(C) Não é estendida aos titulares de cargos em comis-
são de livre nomeação e exoneração.

(D) É uma espécie de vitaliciedade que possui período 
aquisitivo previsto em lei.

(E) Após adquirida, o servidor público só poderá ser de-
mitido através de sentença judicial.

53. No que concerne ao provimento de um cargo público, é 
correto afirmar que

(A) o provimento derivado está presente na reintegração 
judicial.

(B) a posse é o ato administrativo de investidura que ma-
terializa o provimento.

(C) o provimento é fato administrativo que materializa a 
nomeação.

(D) a materialização da posse ocorrerá por meio de pro-
vimento.

(E) a promoção não é considerada uma forma de provi-
mento.

47. No que concerne à Administração Pública Indireta, as 
Agências Reguladoras são espécies de

(A) Empresas Públicas.

(B) Autarquias.

(C) Sociedades de Economia Mista.

(D) Secretarias.

(E) Fundações.

48. A revogação do ato administrativo

(A) tem como fundamento o poder discricionário da Admi-
nistração.

(B) deve estar alicerçada em vício de legalidade.

(C) pode ser imposta pela Administração ou pelo Poder 
Judiciário.

(D) pode ser considerada uma espécie de anulação.

(E) imposta pelo Poder Judiciário, produz efeitos retroa-
tivos.

49. Com relação à extinção dos contratos administrativos, é 
correto afirmar que

(A) a extinção dos contratos, por meio de sua invalida-
ção, não poderá estar alicerçada na ausência de lici-
tação prévia.

(B) o cumprimento do objeto não é considerado uma for-
ma de extinção dos contratos.

(C) a extinção dos contratos, por meio de sua invalida-
ção, somente ocorrerá diante da impossibilidade ma-
terial da execução.

(D) a impossibilidade jurídica não poderá alicerçar even-
tual extinção dos contratos.

(E) a extinção dos contratos, por meio da rescisão ami-
gável, decorrerá da manifestação bilateral dos con-
tratantes.

50. No que concerne à responsabilidade estatal no direito 
brasileiro, é correto afirmar que

(A) a pessoa jurídica de direito público não responde-
rá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros.

(B) sendo a pessoa jurídica de direito público responsa-
bilizada, não há possibilidade de direito de regresso 
contra o agente responsável.

(C) a pessoa jurídica de direito público somente respon-
derá pelos danos que seus agentes, nessa qualida-
de, causarem a terceiros, se restar comprovado o 
dolo ou má-fé.

(D) a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de 
serviços públicos, responderá pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

(E) sendo a pessoa jurídica de direito privado, presta-
dora de serviços públicos, responsabilizada, não há 
possibilidade de direito de regresso contra o agente 
responsável.
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57. De acordo com o texto expresso da CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho, o que constitui categoria econô-
mica é a

(A) similitude de condições de vida oriunda da profissão.

(B) similitude de trabalho em comum, em situação de 
emprego na mesma atividade econômica.

(C) similitude de trabalho em atividades econômicas  
similares ou conexas.

(D) que se forma dos empregados que exerçam profis-
sões ou funções diferenciadas por força de estatuto 
profissional especial ou em consequência de condi-
ções de vida singulares.

(E) solidariedade de interesses econômicos dos que 
empreendem atividades idênticas, similares ou  
conexas.

58. A CLT expressamente aduz que não será permitido  
estipular duração de Convenção ou Acordo Coletivo de 
Trabalho, superior a

(A) 2 (dois) anos.

(B) 3 (três) anos.

(C) 4 (quatro) anos.

(D) 5 (cinco) anos.

(E) 6 (seis) anos.

59. De acordo com o texto expresso da CLT, o acordo de 
caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos  
representativos de categorias econômicas e profissionais 
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito 
das respectivas representações, às relações individuais 
de trabalho, é

(A) acordo coletivo de trabalho.

(B) contrato coletivo de trabalho.

(C) convenção coletiva de trabalho.

(D) dissídio coletivo de trabalho.

(E) estatuto coletivo de trabalho.

conheciMentos da consoLidação  
das Leis do trabaLho

54. De acordo com o texto expresso no ordenamento jurídico 
pertinente, integrará(ão) a Lei de Orçamento

(A) quadros demonstrativos da receita e planos de apli-
cação dos fundos especiais.

(B) quadros demonstrativos da despesa.

(C) quadro demonstrativo do programa anual de  
trabalho do Governo.

(D) quadro das dotações por órgãos do Governo  
e da Administração.

(E) termos de realização de obras e de prestação  
de serviços.

55. Em conformidade com o texto expresso na CRFB – 
Constituição da República Federativa do Brasil, são  
direitos sociais

(A) o sigilo das votações e a defesa da paz.

(B) a segurança e a propriedade.

(C) o lazer e a segurança.

(D) a soberania e o pluralismo político.

(E) a dignidade da pessoa humana e a cidadania.

56. Nos termos expressos na CRFB, à pessoa participante 
de regime próprio de previdência, é

(A) permitida a filiação ao regime geral de previdência 
social, em qualquer modalidade de segurado.

(B) vedada a filiação ao regime geral de previdência  
social, na qualidade de segurado facultativo.

(C) permitida a filiação ao regime geral de previdência 
social, desde que na qualidade de segurado faculta-
tivo, apenas.

(D) vedada a filiação ao regime geral de previdência  
social, desde que na qualidade de segurado obriga-
tório, apenas.

(E) vedada a filiação ao regime geral de previdência  
social, em qualquer modalidade de segurado.
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60. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima 
dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do 
Trabalho, assegura a percepção de adicional de

(A) 10% (dez por cento) do salário-mínimo, se classificado 
no grau mínimo.

(B) 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo, se classi-
ficado no grau mínimo.

(C) 30% (trinta por cento) sobre a remuneração, se classi-
ficado no grau máximo.

(D) 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, se classi-
ficada no grau médio.

(E) 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração, se classi-
ficado no grau máximo. 






