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CONCURSO PÚBLICO
AUDITOR-FISCAL DA PREVIDÊNCIA

SOCIAL - 2002

P.1
INSTRUÇÕES

Nome: No Inscrição:

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.

2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado no seu verso.

3 - DURAÇÃO DA PROVA: 3h incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.

4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 60, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções
(respostas), precedidas das letras a, b, c, d e e.

5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Pre-
encha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta),  toda a área correspondente
à  opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites.

6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.

7 - Será  anulada  a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada
mais de uma opção.

8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com  muita atenção, pois qualquer
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a
prova.

9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candida-
tos,  tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova,
poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme
subitem 6.8 do edital.

11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de
Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a
não-observância  dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

12 - Este caderno de prova está assim constituído:

Disciplinas Questões Peso

Língua Portuguesa 01 a 20

Conhecimentos em Informática 21 a 35

Ética na Administração Pública 36 a 45

Direito Constitucional 46 a 60

1

Boa Prova
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o seguinte texto para responder às questões
01 e 02.

5

10

15

A entrada dos anos 2000 têm trazido a rever-
são das expectativas de que haveria a inau-
guração de tempos de fraternidade, harmonia
e entendimento da humanidade. Os resulta-
dos das cúpulas mundiais alimentaram espe-
ranças que novos tempos trariam novas
perspectivas referentes a qualidade de vida e
relacionamento humano em todos os níveis.
Contudo, o movimento que se observa em
nível mundial sinaliza perdas que ainda não
podemos avaliar. O recrudescimento do con-
servadorismo e de práticas autoritárias, efeti-
vadas à sombra do medo, tem representado
fonte de frustração dos ideais historicamente
buscados.

(Roseli Fischmann, Correio Braziliense. 26/08/2002, com
adaptações)

01- Para que o texto fique gramaticalmente correto, é
obrigatória

I. a retirada do acento de “têm”( .1).

II. a retirada da preposição antes de “que have-
ria”( .2).

III. a inserção da preposição de diante de “que
novos tempos”( .6).

IV. a inserção do sinal indicativo de crase em “a
qualidade”( .7).

V. a substituição da expressão “em nível mundi-
al”( .9 e 10) por mundialmente.

VI. a substituição de “efetivadas”( .12 e 13) por
efetivados.

VII. a inserção do acento circunflexo em
“tem”( .13).

a) apenas I e III estão corretos.

b) apenas I, IV e V estão corretos.

c) apenas II, III, IV e V estão corretos.

d) apenas III, IV, V, VI e VII estão corretos.

e) todos os itens estão corretos.

02- Se cada período sintático do texto for representa-
do, respectivamente, pelas letras X, Y, W e Z, as
relações semânticas que se estabelecem no tre-
cho correspondem às idéias expressas pelos se-
guintes conectivos:

a) X e Y mas W e Z.

b) X porque Y porém W logo Z.

c) X mas Y e W porque Z.

d) Não só X mas também Y porque W e Z.

e) Tanto X  como Y e W embora Z.

03- Considerando as idéias do texto, assinale as infe-
rências como verdadeiras (V) ou falsas (F) e mar-
que a correta opção em seguida.

Li que a espécie humana é um sucesso sem
precedentes. Nenhuma outra com uma pro-
porção parecida de peso e volume se iguala à
nossa em termos de sobrevivência e prolife-
ração. E tudo se deve à agricultura. Como
controlamos a produção do nosso próprio
alimento, somos a primeira espécie na histó-
ria do planeta a poder viver fora de seu ecos-
sistema de nascença. Isso nos deu mobilida-
de e a sociabilidade que nos salvaram do
processo de seleção, que limitou outros bi-
chos de tamanho equivalente. É por isso que
não temos mudado muito, mas também não
nos extinguimos.

(Luiz Fernando Veríssimo, Recursos Humanos, in: O
Desafio Ético, org. de Ari Roitman, com adaptações)

(  ) Mede-se o sucesso pela capacidade de so-
brevivência e proliferação.

(  ) Se a espécie humana tivesse outro peso e
volume não teria sobrevivido.

(  ) Viver fora do ecossistema de nascença de-
pende da capacidade de criar o próprio ali-
mento.

(  ) O processo de seleção das espécies é que
limita a mobilidade e a sociabilidade.

(  ) A história da espécie humana poderia ser
outra se não houvesse agricultura.

(  ) Poucas mudanças trazem como conseqüên-
cia a não-extinção da espécie.

A seqüência correta é:

a) V,  V,  V,  F,  F,  V

b) V,  F,  F,  V,  V,  F

c) F,  F,  V,  V,  F,  V

d) F,  V,  F,  V,  V,  F

e) V,  F,  V,  F,  V,  F
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Leia o texto para responder, em seguida, às
questões 04 e 05.

5

10

Acho que a globalização tem graves proble-
mas. Nós estamos percebendo que é hora de
fazer ajustes, de garantir acesso dos países
pobres aos mercados do Primeiro Mundo. É
hora de os países ricos fazerem algumas
concessões. Culturalmente falando, a globa-
lização é um sucesso espetacular, mas do
ponto de vista econômico é um fracasso.
Precisamos entender que a globalização não
é uma força indomável da natureza. Ela é
criação humana, produto de instituições e
governos, de regras, e pode ser alterada.

(Michel Bailey, VEJA, 22/05/2002, com adaptações)

04- Assinale a opção, gramaticalmente correta, que
corresponde a um argumento contrário à tese do
texto.

a) Para que os problemas do mundo do trabalho
e os do mundo da pobreza sejam equaciona-
dos, urge-se uma mudança radical nas rela-
ções mundiais do trabalho.

b) Em geral, os especialistas reconhecemos
que, com a atual configuração de forças polí-
ticas e econômicas no mundo, é inescapável
a alternativa para a globalização.

c) O mundo das grandes e médias empresas
estão em transição para uma inserção inter-
nacional, como implantação inevitável do
modelo de distribuição de riqueza que vive-
mos.

d) Não se podem pedir os mesmos acordos que
beneficiam nações mais desfavorecidas nas
relações comerciais com os países ricos, para
os países do Terceiro mundo.

e) Até a segunda grande guerra, nenhum ho-
mem, nenhum país nesta terra haviam co-
nhecido as tensões e as contradições dialéti-
cas que passou a nortear as relações interna-
cionais desde então.

05- Julgue os itens a respeito do emprego das estru-
turas lingüísticas do texto e marque, a seguir, a
opção correta.

I. Preservam-se as relações semânticas entre
as orações e a correção gramatical, simplifi-
cando o período, ao substituir “que é
hora”( .2) por a hora.

II. De acordo com a norma culta, não é reco-
mendada a contração entre “de” e “os”( .5)
porque a preposição e o artigo pertencem a
orações diferentes.

III. A substituição da preposição “de”( .5)  por
que, antes de “os países ricos”( .5), e a con-
seqüente substituição de “fazerem”( .5) por
fizessem, mantém as relações semânticas e
a correção gramatical.

IV. As regras da norma culta permitem que a
forma de infinitivo verbal “fazerem”( .5) seja
também empregada sem flexão: fazer.

a) Apenas I e III estão corretos.

b) Apenas II está correto.

c) Apenas II e IV estão corretos.

d) Apenas III e IV estão corretos.

e) Apenas IV está correto.

Wilson Bento Jr
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06- Um trecho do texto Brasil, um crescimento difí-
cil, de Luiz Gonzaga Belluzzo, foi adaptado e
fragmentado em quatro partes com duas possibi-
lidades de redação cada uma. Julgue a correção
gramatical e o emprego dos mecanismos de coe-
são e coerência de cada um dos seguintes pares
para, a seguir, marcar a opção que torna o texto
correto e coerente.

(A – 1) Dada a desigualdade distributiva vigente
no país, o desejo de combinar  crescimento ele-
vado e aumento do saldo comercial só pode ser
satisfeito se houver:
(A – 2) Considerando a desigualdade distributiva
vigente no país, o desejo de combinar cresci-
mento elevado com aumento do saldo comercial
só poderá ser satisfeito se houverem três condi-
ções:

(B – 1) Uma política, muito agressiva, de expor-
tações,
(B – 2) uma política muito agressiva de exporta-
ções,

(C – 1) uma mudança na composição da de-
manda doméstica (estimulando a construção civil
e a produção de bens populares com baixo con-
teúdo importado) e
(C – 2) uma mudança, para a composição da
demanda doméstica – e estímulo a construção
civil e ao consumo de bens populares de baixo
conteúdo importado – e

(D – 1) uma política tributária e de gasto público
capaz de moderar a expansão do consumo das
camadas de alta renda na mesma proporção em
que permite o crescimento da renda dos mais
pobres.
(D – 2) uma política tributária e de gasto público
capazes de moderar a expansão do consumo
das camadas de alta renda em proporção ao que
permite o crescimento de renda dos mais pobres.

Obtém-se um texto coerente e gramaticalmente
correto com a seguinte seqüência:

a) ( A – 1) , ( B – 2) , ( C – 2) , ( D – 1)

b) ( A – 1) , ( B – 1) , ( C – 2) , ( D – 1)

c) ( A – 2) , ( B – 2) , ( C – 1) , ( D – 2)

d) ( A – 2) , ( B – 1) , ( C – 2) , ( D – 2)

e) ( A – 1) , ( B – 2) , ( C – 1) , ( D – 1)

Leia o texto para responder às questões 07 e 08.

5

10

15

20

25

30

A incorporação dos direitos humanos como
eixo sustentador e medida de progresso no
campo do desenvolvimento permitiu a cons-
trução do conceito de desenvolvimento sus-
tentável como um processo capaz de integrar
dimensões como produtividade, eqüidade,
sustentabilidade, participação nas decisões,
segurança e cooperação. O grande desafio
do Brasil é assegurar a estabilização econô-
mica conquistada na segunda metade dos
anos 90 e, a  partir dela, instalar uma tendên-
cia irreversível em direção à elevação do
nosso Índice de Desenvolvimento Humano.
Diante desse quadro, impõe-se, de forma
inarredável e urgente, a adoção de uma ética
de co-responsabilidade entre os três grandes
setores da vida nacional. Cumpre ao Estado
não abrir mão de seus fins universais e se
empenhar na construção de políticas públicas
efetivamente redistributivas e autopromoto-
ras. Ao mundo empresarial cabe identificar
aspectos relevantes do desenvolvimento
social brasileiro e atuar de forma comple-
mentar ao poder público, no sentido do au-
mento e da melhoria das ações no foco elei-
to. Por fim, às organizações sem fins lucrati-
vos, com sua sensibilidade, espírito de luta e
criatividade pessoal, institucional e comunitá-
ria, contribuir para a expansão dos limites do
possível, através da produção de idéias e
iniciativas que se mostrem capazes de pro-
mover a alteração das ações do governo e
das empresas, no que diz respeito ao bem
comum.

(Viviane Senna, Desenvolvimento Humano, Folha de
São Paulo, 25/08/2002, com adaptações)

07- De acordo com a argumentação do texto, assinale
a opção incorreta.

a) O “quadro”( .14) a que o segundo parágrafo
se refere está resumido na última oração do
parágrafo anterior: “instalar uma tendência
irreversível em direção à elevação do nosso
Índice de Desenvolvimento Humano.”

b) Os “três grandes setores”( .16 e 17) a que se
refere o texto são: o Estado, o mundo empre-
sarial e as organizações sem fins lucrativos.

c) Infere-se do texto que ações voltadas para o
bem comum, tanto do Estado quanto das
empresas, devem ser sensíveis à influência
das organizações não-governamentais.
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d) A argumentação do texto admite como pará-
grafo introdutório: O resgate de nosso passivo
social deverá ser empreendido pela conver-
gência e complementariedade de três setores
responsáveis pelo equilíbrio entre transforma-
ção produtiva e eqüidade social.

e) O desenvolvimento do texto admite como
parágrafo conclusivo: Essa nova ótica e essa
nova ética precisam ser instaladas na consci-
ência social do nosso tempo.

08- Marque a opção correta a respeito do emprego
das palavras e expressões do texto.

a) De acordo com a norma culta, o sujeito da
oração em que ocorre a forma verbal “permi-
tiu”( .3) admite também o emprego no plural:
permitiram.

b) Os substantivos “produtividade”( .6), “eqüida-
de”( .6) e “sustentabilidade”( .7) e os adjeti-
vos “redistributivas”( .20) e “autopromoto-
ras”( .20 e 21) correspondem, respectiva-
mente, aos verbos: produzir, eqüidar, sus-
tentar, redistribuir e autopromover.

c) O emprego do pronome “se” em “impõe-
se”( .14) indica que esse verbo está sendo
empregado de forma reflexiva; não como se
emprega no seguinte exemplo: A situação
impõe novas regras.

d) Embora se subentenda a idéia de Estado
como agente de “não abrir mão”( .18), a pa-
lavra “Estado”( .17) aí explicitada tem a fun-
ção de completar sintática e semanticamente
“Cumpre”( .17).

e) Subentendem-se as expressões o mundo
empresarial cabe diante de “atuar”( .23), no
sentido diante de “melhoria”( .25) e cabem
diante de “contribuir”( .29).

A questão 09 está baseada no seguinte texto:

5

10

15

A Medida Provisória 2200 institui a Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira –
ICP. As entidades prestadoras de serviço,
denominadas autoridades certificadoras,
deverão garantir a autenticidade e a integri-
dade de documentos mesmo ao tratar de
documentos, em forma eletrônica.
Se o cidadão for impedido de escolher livre-
mente os “aplicativos de suporte e habilita-
dos” para os padrões e formatos suposta-
mente públicos que a constituem, a exemplo
do que ocorre na Inglaterra e com alguns
serviços do órgão público brasileiroY, e ao
mesmo tempo impedido de usar a alternativa
de tinta e papel, a exemplo de alguns servi-
ços de recolhimento de tributos do INSS, a
segurança jurídica na esfera virtual será na-
timorta.

(Pedro Antonio Dourado de Rezende. Publ. no Obser-
vatório da Imprensa, 13/03/2002. Excerto)

09- A única asserção redigida corretamente e que re-
presenta alguma idéia ou característica do texto é:

a) Os documentos em forma eletrônica deverão
ter garantida, sua autenticidade e integridade,
pela ICP.

b) Na situação hipotética de o cidadão não ter
liberdade de escolha dos aplicativos que a
constituem, a segurança jurídica dos docu-
mentos em forma eletrônica correrá risco.

c) O pronome a, em “que a constituem”( .11),
não tem referente nesse excerto.

d) No texto, a conjunção “e”( .13) coordena os
dois fatos que podem prejudicar a segurança
jurídica dos documentos eletrônicos: o fato de
o cidadão não poder escolher os aplicativos e
o uso de formatos particulares que dão segu-
rança ao documento.

e) Com a aplicação correta da Medida Provisória
2200, a segurança jurídica na esfera virtual
será afinal, garantida.

Wilson Bento Jr
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A questão 10 está baseada no seguinte texto:

Época – Na economia globalizada, expectativa,
confiança e credibilidade são moedas de grande
valor. Do pequeno poupador interno ao grande in-
vestidor externo, tudo é questão de acreditar.
Como fazer crescer a economia num país com es-
cândalos de corrupção e falta de credibilidade nas
instituições públicas?
Langoni – O novo governo terá de dar um choque
de credibilidade. Escolher pessoas competentes e
confiáveis. E não adiar medidas imprescindíveis.
Eu apontaria três principais: reforma tributária que
estimule a poupança, novo ambiente para cresci-
mento das exportações e o Banco Central inde-
pendente. Só o crescimento contínuo gera empre-
gos e aumento real da renda. Com 5%, 6% ao ano
por dez anos, duplicamos a renda per capita. E daí
combater a pobreza fica mais fácil.

(Entrevista com Carlos Langoni. Revista Época. 26/8/2002,
p. 17)

10- Indique a única opção abaixo cujo conteúdo vai
de encontro às idéias contidas na entrevista.

a) A estrutura de impostos do Brasil, embora
arraste multidões para a informalidade, preci-
sa continuar.

b) Precisamos dar ao comércio exterior um novo
status e poder político para traçar estratégias.

c) Na economia globalizada, o Brasil precisa ter
acesso aos megamercados mundiais para
fazer a economia crescer.

d) Hoje a carga tributária do Brasil é de 36% do
PIB, índice de país desenvolvido, mas os
serviços sociais são de Terceiro Mundo.

e) A informalidade é um mundo de baixa produ-
tividade, só capaz de competir em preços por
deixar de pagar as contas.

Leia o texto para responder a questão 11:

O papel do Estado tem sido fundamental no terre-
no da assistência social. As três esferas do gover-
no são responsáveis por 10 mil programas sociais.
Calcula-se que ONGs melhorem a vida de 9 mi-
lhões de pessoas. Os números ligados ao governo
são incomparavelmente maiores. A aposentadoria
do INSS beneficia 20 milhões de cidadãos. As es-
colas públicas educam 50 milhões de crianças e o
sistema de saúde do governo está aberto para 100
milhões de pessoas. A filantropia e o assistencia-
lismo jamais vão resolver os problemas da pobre-
za e da má distribuição de renda. Mas o trabalho
voluntário e a vigilância da sociedade sobre a ação
do governo nesse campo podem diminuir a dor
dos menos favorecidos.

(Veja Especial, maio de 2002, p. 59, com adaptações)

11- Escolha a opção abaixo que, tendo sofrido altera-
ções de ordem sintático-semântica, não repre-
senta mais o conteúdo do texto ou contém erro
gramatical.

a) O papel do governo, cujas três esferas de
atuação são responsáveis por 10.000 pro-
gramas sociais, tem sido fundamental no
terreno da assistência social.

b) Embora se calcule que as ONGs estejam
melhorando a vida de 9 milhões de pessoas,
os números ligados ao governo são incompa-
ravelmente maiores.

c) Se apenas a aposentadoria do INSS já bene-
ficia 20 milhões de cidadãos, então conclui-se
que os números do governo são muito maio-
res que os das ONGs.

d) Aos 20 milhões de cidadãos beneficiados
pela aposentadoria do INSS, some-se os 50
milhões de crianças das escolas públicas e os
100 milhões de pessoas sob a proteção do
sistema de saúde do governo.

e) Mesmo que filantropia e assistencialismo
jamais possam resolver os problemas de
pobreza e má distribuição de renda, trabalho
voluntário e vigilância do governo pelos cida-
dãos podem minimizar as mazelas sociais.
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12- Analise as paráfrases propostas para o período
abaixo e assinale a opção em que se preservam
as relações semânticas e a correção gramatical.

Não denunciamos com eficácia o desemprego e o
desleixo com que tratamos metade da população
urbana brasileira que vive em condições subuma-
nas.

(João Sayad, Crime e Castigo, Revista Classe, nº 87, 2002,
com adaptações)

a) Não denunciamos com eficácia o desempre-
go e o desleixo que metade da população
urbana é, por nós, tratada e que vive em
condições subumanas.

b) Tratamos com o desemprego e o desleixo
metade da população urbana brasileira viven-
do em condições subumanas; não a denunci-
amos com eficácia.

c) Não somos eficazes ao denunciar nem o
desemprego nem o desleixo com que trata-
mos metade da população urbana brasileira
que vive em condições subumanas.

d) Metade da população urbana brasileira que
vive em condições subumanas não é denun-
ciada com eficácia quanto ao desemprego e o
desleixo em que a tratamos.

e) Não denunciamos metade da população ur-
bana brasileira – que vive em condições
subumanas – devido à nossa ineficácia e o
desleixo que tratamos o desemprego.

13- Em relação às lacunas do texto, assinale a opção
correta.

5

10

15

20

A questão da Previdência Social deve ser
recolocada na sucessão presidencial. Não é
possível que uma questão dessa magnitude -
o pacto entre gerações, que interessa às
passadas, presentes e futuras - continue,
como sempre aconteceu, fora da pauta da
sucessão presidencial. Uma questão que diz
respeito ______ 20 milhões de beneficiários -
aposentados e pensionistas; _____ 26,7 mi-
lhões de contribuintes ativos, só no Sistema
Geral de Previdência Social - o INSS; ____
60,0 milhões de brasileiros que estão na Po-
pulação Economicamente Ativa - PEA, mas
excluídos do INSS, entre os quais os 40 mi-
lhões da economia informal; ____ 4 milhões
da Previdência Complementar aberta; ______
6,6 milhões da Previdência Complementar
fechada - 1,7 milhões de participantes ativos,
4,4 milhões de participantes dependentes e
558 mil participantes assistidos; ______ 10
milhões de servidores públicos civis e milita-
res, da União (1,8 milhão), de estados (4,0
milhões, em 97) e municípios (4,0 milhões,
em 97), aproximadamente.

(Adaptado de Paulo César de Sousa –www.anasps)

a) Como são informações de natureza numérica,
o artigo masculino é obrigatório.

b) Já que todas as informações têm a mesma
função sintática, basta preencher as lacunas
com o artigo feminino singular.

c) Devido à regência da forma verbal “diz”( .7)
todas as lacunas devem ser preenchidas com
a preposição de.

d) A regência da palavra “respeito”( .8) exige
que as duas primeiras lacunas  sejam preen-
chidas com em e as seguintes com de.

e) Todas as lacunas podem ser preenchidas
com preposição e artigo masculino plural:
aos.
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14- Os trechos abaixo constituem um texto, mas es-
tão desordenados. Ordene-os e assinale a opção
que apresenta a seqüência que organiza o texto
de forma  coesa e coerente.

(  ) Por isso, foi apresentado à Mesa da Câmara
o Projeto de Lei 6680/02, que obriga o chefe
do Executivo a encaminhar anualmente ao
Congresso Nacional, como parte integrante
da Prestação de Contas de que trata a Cons-
tituição, o mapa da exclusão social brasileira.

(  ) O projeto já está na comissão de Seguridade
Social e Família, onde o relator apresentará
seu parecer no retorno dos trabalhos parla-
mentares, após as eleições. Depois, será
votado conclusivamente pela comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior, pela co-
missão de Constituição, Justiça e Redação.

(  ) Tal proposta é classificada pelo seu autor
como Lei de Responsabilidade Social, em
comparação com a Lei de Responsabilidade
Fiscal - que impõe ao Governo determinadas
medidas visando atingir metas financeiras.

(  ) Para comprovar essa responsabilidade social,
o mapa deverá fazer um diagnóstico da ex-
clusão por região e estados, com base nos
indicadores sociais referentes à expectativa
de vida, renda, desemprego, educação, saú-
de, saneamento básico, habitação, população
em situação de risco nas ruas, reforma agrá-
ria e segurança.

(  ) O principal problema que o País enfrenta na
hora de definir um planejamento estratégico
de combate à exclusão social é a falta de
divulgação de informações e estatísticas
oficiais sobre a nossa realidade social.

(  ) Os dados de cada item serão comparados
com os do ano anterior, a fim de avaliar a
ação do governo em cada área.

(Adaptado de Agência Câmara)

a) 1º, 3º, 5º, 2º, 4º, 6º

b) 2º, 1º, 4º, 5º, 6º, 3º

c) 2º, 6º, 3º, 4º, 1º, 5º

d) 3º, 4º, 1º, 6º, 2º, 5º

e) 6º, 3º, 4º, 5º, 1º, 2º

15- Assinale o trecho em que uma das formas de re-
dação transgride a norma culta.

a) O regime previdenciário brasileiro, que com-
pletará 80 anos em 2003, inserido por Eloy
Chaves no sistema de repartição simples, em
que os trabalhadores de hoje pagam os tra-
balhadores de ontem - está longe de se es-
gotar. / Inserido por Eloy Chaves no sistema
de repartição simples, em que os trabalhado-
res de hoje pagam os trabalhadores de on-
tem, está longe de seu esgotamento o regime
previdenciário brasileiro que, em 2003, estará
completando 80 anos.

b) Ele poderá ser recuperado e fortalecido,
mesmo que o país não tenha taxa anual de
crescimento de 5% e que não se alterem o
nível de emprego, a formalização e a massa
salarial. / Mesmo que o país não tenha taxa
anual de crescimento de 5% e que o nível de
emprego, a formalização e a massa salarial
não sejam alterados, o regime previdenciário
brasileiro poderá ser recuperado e fortalecido.

c) As dificuldades estruturais da Previdência
Social, mal equacionadas nos últimos 20
anos com o aumento das contribuições e o
achatamento dos benefícios, agravaram-se
pela sonegação consentida de 40%, pela
fraude, pela evasão, pela elisão, pelas bre-
chas legais e pela corrupção. / Nos últimos 20
anos, com o aumento das contribuições e o
achatamento dos benefícios, as dificuldades
estruturais da Previdência Social foram mal
equacionadas e, pela sonegação consentida
de 40%, pela fraude, pela evasão, pela elisão,
pelas brechas legais, pela corrupção, agrava-
ram-se.

d) O peso da Previdência é muito grande em
2.500 das cidades, ou seja, quase a metade
dos municípios brasileiros, nos quais a renda
da Previdência é maior do que as receitas
próprias e as transferências. / A renda da
Previdência é maior que as receitas próprias
e as transferências em 2.500 das cidades, ou
seja, em quase a metade dos municípios
brasileiros o peso da Previdência é muito
grande.
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e) Muitos desconhecem que a Previdência Soci-
al, há 80 anos, paga rigorosamente em dia
suas obrigações, que seus serviços servem
de subsídios ao planejamento governamental
e que sua automatização tem permitido o
combate à fraude na concessão de benefíci-
os./A Previdência Social, há 80 anos, paga
rigorosamente em dia suas obrigações, seus
serviços servem de subsídios ao planeja-
mento governamental e sua automatização
tem permitido o combate à fraude na conces-
são de benefícios, porém, esses fatos que
muitos desconhecem.
(www.anasps)

16- Assinale a opção que preenche de forma correta
as lacunas do texto.

Está em exame na Casa Civil anteprojeto de lei
que instituirá um sistema de incentivo _(1)__ redu-
ção dos acidentes e de punição das empresas que
submetem seus trabalhadores _(2)__ risco.
__(3)__ intenção é reduzir pela metade ou dobrar
_(4)__ alíquotas de contribuição para cobertura de
acidentes trabalhistas, dependendo do caso. Uma
empresa que esteja abaixo da média nacional de
acidentes, por exemplo, pode vir _(5)__ pagar me-
nos. O contrário acontecerá  __(6)__ empresa que
tiver registrado número de acidentes muito acima
da média do seu setor. Ela poderá ter _(7)__ alí-
quota duplicada.

(O Estado de S.Paulo)

1 2 3 4 5 6 7
a) a à À às à a à
b) à a A às à a a
c) a à A as a a à
d) à a A as a à a
e) a à À às à à à

17- Identifique o item sublinhado que contenha erro
de natureza ortográfica ou gramatical, ou impro-
priedade vocabular.

Fala-se(A) com arroubo(B) sobre os inesgotáveis
recursos de novas tecnologias, como o vídeo ou a
realidade virtual, mas qualquer reflexão à respeito
do(C) invariavelmente orbita(D) em torno da maté-
ria-prima(E) desta página – o texto.

(Paul Saffo, com adaptações)

a) A

b) B

c) C

d) D

e) E

18- Depois de quase 1.400 turnos de votação
________praticamente todas as palavras do do-
cumento, a Assembléia Geral da ONU aprovou,
no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Passados 53
anos, o desrespeito e o desprezo _______vida
ainda continuam mundo______ , nos massacres
de periferia, nas lutas do campo ou no trabalho
infantil. Os abusos estão estampados ________
dias nos jornais. Esse fluxo de relatos é em si um
tributo à Declaração, _________ possibilitou dis-
cussão séria sobre o tema e incentivou forte mo-
vimento internacional pelos direitos humanos.

(Almanaque Brasil, dezembro de 2001, com adaptações)

Para completar corretamente o trecho acima é ne-
cessário inserir, pela ordem, os seguintes termos:

a) de  -  à  -  afora  -  todos  -  em que

b) sobre  - por a -  afora -  todos os  -  com que

c) de  - pela  -  a fora  -  todos  -  por que

d) sobre -  pela  -  afora  -  todos os  - que

e) em  -  à  -  a fora -  todos  -  com que
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19- Assinale a única frase que contém erro de pontu-
ação, ortografia ou concordância.

a) Toda a discussão gira em torno de se saber
se o senhor Fulano ou Beltrano, eleito, pode
ou não colocar em risco esses bens supre-
mos. Na primeira hipótese, ele é um perigoso
comunista; na segunda, um admirável demo-
crata.

b) Claro: não importando quanto de dinheiro
você tenha no bolso, a superioridade intelec-
tual, mesmo pequena, tem sobre você uma
força e uma autoridade intrínsicas.

c) Hegemonia é pautar o discurso dos adversá-
rios, induzindo-os a formular seus pensa-
mentos e seus desejos, segundo um quadro
de categorias mentais pré-calculado, para
amarrá-los com a própria corda.

d) Que é que pode o pragmatismo grosso de
quem mede o mundo pelo saldo de caixa,
comparado ao complexo maquiavelismo da
“revolução cultural?”

e) “O senhor pretende usar de discursos contra
o “poder unipolar” para alinhar o Brasil com o
pólo oriental e comunista cuja existência e
crescimento essa retórica se destina a enco-
brir?”

(Excertos da revista Época, 26/8/2002, p. 22, com altera-
ções)

20- Assinale a opção incorreta quanto ao emprego
dos sinais de pontuação.

a) O governo conseguiu uma vitória importante
na área dos acidentes de trabalho: o Progra-
ma Nacional de Redução dos Acidentes Fa-
tais do Trabalho reduziu em 34,27% o núme-
ro de mortes entre 1999 e 2001.

b) Os ministros comemoraram a redução que só
foi possível, devido à ação integrada desen-
volvida pelo governo, e amparada no enga-
jamento de toda a sociedade.

c) O governo continuará agindo para reduzir
ainda mais o número de acidentes e de mor-
tes. Um decreto já encaminhado para exame
do Presidente da República, por exemplo,
reclassifica os 593 setores da economia de
acordo com o grau de risco que oferecem aos
trabalhadores.

d) Hoje as empresas contribuem com alíquotas
de 1% a 3% sobre a folha de salários para o
custeio do acidente de trabalho, de acordo
com a atividade que desenvolvem.

e) Ao analisar os dados dos últimos quatro anos,
a Previdência constatou que muitos segmen-
tos estão classificados erradamente, ou seja,
são responsáveis por um grande número de
acidentes, mas estão listados, por exemplo,
na área de menor risco, com alíquota mínima.

(O Estado de S. Paulo)
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21- A World Wide Web é um repositório on-line de
informações em larga escala que os usuários po-
dem procurar, usando um programa aplicativo in-
terativo chamado navegador (browser).

Com relação à navegação na Web, é correto afir-
mar que

a) uma URL que começa com http:// especifica
que um navegador deve usar o HyperText
Transport Protocol (HTTP) para acessar o
item.

b) os servidores Web apresentam uma arquite-
tura mais complexa que os navegadores. Um
navegador executa uma tarefa simples repe-
tidamente: o navegador aguarda que o servi-
dor abra uma conexão e pergunte qual o item
que o navegador deseja.

c) um documento da Web estático feito em
HTML não existe em uma forma predefinida.
O documento estático é criado por um servi-
dor Web sempre que um navegador solicita o
documento. Quando chega uma requisição, o
servidor da Web executa um aplicativo que
cria o documento e envia ao navegador.

d) um documento Web é considerado dinâmico
quando é feito em HTML; o servidor apenas
copia o arquivo e envia ao navegador, mas
este é interpretado de forma diferente por
cada navegador.

e) ao requisitar uma página ASP em um servi-
dor, o navegador informa qual é a versão do
ASP que está utilizando para que o servidor
envie arquivos ASP que possam ser inter-
pretados pelo navegador.

22- Analise as seguintes afirmações relativas aos
conceitos de comércio eletrônico.

I. Não existe diferença entre o comércio ele-
trônico e o comércio tradicional, quando am-
bos envolvem a entrega de mercadorias em
domicílio.

II. O e-mail é vital para o comércio eletrônico
porque torna as comunicações imediatas e
baratas. Os compradores e vendedores utili-
zam o e-mail para negociar acordos.

III. O comércio eletrônico é o uso da tecnologia
da informação, como computadores e tele-
comunicações, para automatizar a compra e
a venda de bens e serviços.

IV. Uma transação comercial só é caracterizada
como comércio eletrônico se não envolver
negociação ou contato entre cliente e forne-
cedor.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

a) I e II

b) II e III

c) III e IV

d) I e III

e) II e IV

23- Analise as seguintes afirmações relativas ao uso
da Internet na educação.

I. Um curso interativo via Internet (e-learning),
quando usado na escola, pode tornar os con-
ceitos mais reais para os alunos, permite-lhes
explorar tópicos de maneiras diferentes e os
ajuda a definir um caminho próprio de apren-
dizagem e descoberta.

II. Uma grande vantagem da Educação a Dis-
tância (EAD) via Internet é que ela oferece ao
aluno a opção de escolher o próprio local e
horário de estudo.

III. A Educação a Distância (EAD) via Internet
limita-se à consulta de apostilas disponibiliza-
das em sites de pesquisa e à compra de li-
vros em sites de comércio eletrônico.

IV. O desenvolvimento de software para a Edu-
cação a Distância (EAD) via Internet é limita-
do ao uso da linguagem de programação
HTML.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

a) I e II

b) II e III

c) III e IV

d) I e III

e) II e IV
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24- Uma empresa fictícia registrou o domínio “passa-
ro.com.br” com a autoridade de Internet no Brasil.
Ao configurar os serviços que iria disponibilizar
para a Internet, verificou que necessitaria utilizar
os seguintes endereços de sites e servidores:

www.passaro.com.br
www2.passaro.com.br
smtp.passaro.com.br
pop3.passaro.com.br

Com relação a essa situação, é correto afirmar que

a) a empresa só poderá utilizar os sites
www.passaro.com.br e www2.passaro.com.br
se registrar, com a autoridade de Internet no
Brasil, as informações de endereço IP relacio-
nadas a esses dois endereços.

b) a empresa só poderá utilizar os sites
www.passaro.com.br e www2.passaro.com.br
e os servidores smtp.passaro.com.br e
pop3.passaro.com.br se todos utilizarem o
mesmo endereço IP registrado com a autori-
dade de Internet no Brasil para o domínio
passaros.com.br.

c) não existe a necessidade de se definir endere-
ços IP para os servidores smtp.passaro.com.br
e pop3.passaro.com.br por se tratar de servido-
res de e-mail.

d) a empresa poderá criar os sites
www.passaro.com.br e www2.passaro.com.br
e os servidores smtp.passaro.com.br e
pop3.passaro.com.br, devendo especificar no
servidor DNS primário que irá atendê-lo e os
endereços IP correspondentes a cada um. Não
é necessário registrar, com a autoridade de
Internet no Brasil, cada um deles separada-
mente.

e) apenas o site www.passaro.com.br e o servidor
pop3.passaro.com.br devem ser registrados
individualmente com a autoridade de Internet no
Brasil.

25- Cada conta de e-mail tem um endereço único,
que é dividido em duas partes: a primeira é usada
para identificar a caixa de correio de um usuário,
e a segunda é usada para identificar o servidor
em que a caixa de correio reside. Por exemplo, no
e-mail bemtivi@passaro.com.br, bemtivi é a pri-
meira parte e passaro.com.br é a segunda parte.

Com relação às caixas postais e endereços ele-
trônicos, é correto afirmar que

a) cada conta de e-mail está associada a um
endereço IP único válido na Internet.

b) em um servidor de e-mail apenas o e-mail da
conta do administrador deverá estar associa-
do a um endereço IP único válido na Internet.

c) o software de e-mail no servidor remetente
utiliza a segunda parte para selecionar o
servidor de destino e o software de e-mail no
computador de destino utiliza a primeira parte
para identificar a caixa de correio do usuário.

d) se o servidor de e-mail estiver associado a
endereço IP 192.168.2.0, o endereço IP do
primeiro e-mail deverá ser 192.168.2.1, o do
segundo 192.168.2.2 e assim sucessiva-
mente.

e) em um servidor de e-mail, cada caixa postal
poderá armazenar mensagens de no máximo
5 Mbytes. Para receber mensagens maiores,
o administrador deverá reservar mais caixas
postais para um mesmo endereço, reduzindo
assim o número máximo de contas de e-mail
permitidos para um servidor.

26- Um protocolo é um conjunto de regras e conven-
ções precisamente definidas que possibilitam a
comunicação através de uma rede.

Com relação aos protocolos, é correto afirmar que

a) o protocolo TCP tem como uma de suas res-
ponsabilidades rotear os dados entre a má-
quina de origem e a máquina de destino.

b) o UDP presta um serviço orientado a conexão
e garante a entrega dos dados no destino.

c) para garantir a entrega dos dados, o proto-
colo TCP espera que os segmentos recebidos
sejam confirmados pela máquina de destino.
Se a recepção não for confirmada dentro de
um intervalo de tempo, a máquina na origem
transmite novamente o segmento.

d) o acesso à Internet feito a partir de uma co-
nexão discada utiliza o protocolo X.25 com
servidor de DHCP e endereços fornecidos
pelo provedor de acesso.

e) o IP é um protocolo de transporte orientado a
conexão que confirma o recebimento dos
datagramas entre a origem e o destino e
entre as máquinas intermediárias, garantindo,
assim, a entrega, o controle de fluxo e a or-
denação dos dados.
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27- Os problemas de segurança e crimes por com-
putador são de especial importância para os pro-
jetistas e usuários de sistemas de informação.

Com relação à segurança da informação, é correto
afirmar que

a) confiabilidade é a garantia de que as informa-
ções armazenadas ou transmitidas não sejam
alteradas.

b) integridade é a garantia de que os sistemas
estarão disponíveis quando necessários.

c) confiabilidade é a capacidade de conhecer as
identidades das partes na comunicação.

d) autenticidade é a garantia de que os sistemas
desempenharão seu papel com eficácia em
um nível de qualidade aceitável.

e) privacidade é a capacidade de controlar quem
vê as informações e sob quais condições.

28- Uma informação, para ser considerada segura,
precisa manter seus aspectos de confidenciabili-
dade, integridade e disponibilidade.

A confidenciabilidade é a

a) propriedade de evitar a negativa de autoria de
transações por parte do usuário, garantindo
ao destinatário o dado sobre a autoria da
informação recebida.

b) garantia de que o sistema se comporta como
esperado, em geral após atualizações e retifi-
cações de erro.

c) análise e responsabilização de erros de usuá-
rios autorizados do sistema.

d) garantia de que as informações não poderão
ser acessadas por pessoas não autorizadas.

e) propriedade que garante o acesso às infor-
mações através dos sistemas oferecidos.

29- Em um sistema em segurança de redes de com-
putadores, a intrusão é qualquer conjunto de
ações que tendem a comprometer a integridade,
confidencialidade ou disponibilidade dos dados ou
sistemas.

Com relação aos sistemas de detecção de intrusos
– IDS, é correto afirmar que, na tecnologia de de-
tecção de intrusos Host Based,

a) os IDSs são instalados em várias máquinas
que serão responsáveis por identificar ata-
ques direcionados a toda a rede.

b) o IDS é instalado em um servidor para alertar
e identificar ataques e tentativas de acessos
indevidos à própria máquina.

c) o IDS é instalado em uma máquina que anali-
sa todos os dados que transitam na rede
segundo um conjunto de regras específicas.

d) o IDS funciona de forma passiva em diferen-
tes ambientes, não interferindo no desempe-
nho da máquina na qual está instalado.

e) o IDS é instalado em uma máquina que anali-
sa todos os dados que transitam na rede para
identificar a assinatura dos dados capturados.

30- A principal diferença entre um processador de
450 MHz equipado com memória cache e um se-
gundo, também de 450 MHz, sem memória ca-
che, está na

a) velocidade de acesso ao disco rígido.

b) velocidade de acesso à memória RAM.

c) capacidade de armazenamento na memória
RAM.

d) velocidade final de processamento.

e) velocidade de acesso à Internet.
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31- Um usuário tinha uma impressora instalada e fun-
cionando corretamente em um velho computador.
Comprou um novo computador e resolveu transfe-
rir para ele a impressora. Após concluir a instala-
ção da impressora, observou que, ao enviar um
documento para impressão, este era impresso de
uma forma incompreensível, isto é, o texto ou
imagem enviados para impressão eram substituí-
dos por uma série de caracteres completamente
diferentes do original.

A causa provável do problema é

a) a inversão dos conectores do cabo da im-
pressora.

b) a instalação de um driver incorreto.

c) a utilização de um cabo USB usado pelo
computador novo no lugar de um cabo para-
lelo usado pela impressora antiga.

d) utilização de alimentação 220Volts na im-
pressora quando deveria ser 110Volts.

e) a existência de um outro equipamento em
conflito com a impressora.

32- No Excel, com uma planilha inicialmente sem da-
dos, preenche-se o intervalo das células E1 até
E10. Em seguida, preenche-se a célula F1 com
Janeiro e a célula G1 com Fevereiro. Finalmente,
seleciona-se a célula F1.

Ao dar um clique duplo no pequeno quadrado que
se encontra no canto inferior direito da seleção, o
resultado da célula F10 será

a) Janeiro.

b) Fevereiro.

c) Outubro.

d) Julho.

e) nulo.

33- Analise as seguintes afirmações relativas a con-
ceitos de software.

I. ASP é um ambiente de programação por
script, que pode ser usado para criar páginas
dinâmicas e interativas para a Internet. As
páginas ASP executam no cliente e não no
servidor, aumentando assim o desempenho
do aplicativo na Internet.

II. HTML é uma linguagem declarativa utilizada
para criação de páginas e exibição de textos
na Internet. As páginas HTML executam no
servidor, e não no cliente, e é o próprio servi-
dor que transforma os scripts HTML em ASP,
permitindo assim que qualquer browser seja
capaz de acessar essas páginas.

III. O tempo de execução de um programa inter-
pretado é maior que o tempo de execução de
um programa compilado, uma vez que no
primeiro todas as instruções têm que ser
interpretadas no momento de execução do
programa.

IV. O ActiveX é um conjunto de tecnologias de
integração que ajuda os aplicativos e compo-
nentes a se comunicarem e se coordenarem
corretamente, seja em uma máquina, em uma
rede local ou na Internet.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

a) I e II

b) II e III

c) II e IV

d) I e III

e) III e IV
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34- Uma forma de proteger os dados de uma organi-
zação contra perdas acidentais é a realização pe-
riódica do backup desses dados de uma forma
bem planejada.

Entre os tipos de backup, no incremental

a) é feito o backup dos arquivos selecionados ou
indicados pelo usuário somente se eles não
tiverem marcados como copiados (participado
do último backup) ou se tiverem sido altera-
dos, marcando-os como copiados (marca que
indica que participaram do último backup).

b) é feito o backup de todos os arquivos selecio-
nados ou indicados pelo usuário, indepen-
dentemente de estarem marcados como co-
piados (participado do último backup),  mar-
cando-os como copiados (marca que indica
que participaram do último backup).

c) é feito o backup de todos os arquivos selecio-
nados ou indicados pelo usuário, indepen-
dentemente de estarem marcados como co-
piados, mas nenhum é marcado como copia-
do (marca que indica que participaram do
último backup).

d) é feito o backup dos arquivos selecionados ou
indicados pelo usuário somente se eles não
tiverem marcados como copiados (participado
do último backup) ou se tiverem sido altera-
dos, mas nenhum é marcado como copiado
(marca que indica que participaram do último
backup).

e) é feito o backup apenas dos arquivos selecio-
nados ou indicados pelo usuário que tiverem
sido alterados na data corrente, mas não
marca nenhum como copiado (marca que
indica que participaram do último backup).

35- No Word, pode-se transformar uma tabela já
existente em texto. No momento da transforma-
ção o Word pergunta ao usuário qual será a forma
de apresentação do texto resultante.

Com relação a essa transformação, o Word apre-
sentará o texto onde

a) o conteúdo de cada célula da tabela irá apa-
recer separado por um sinal de parágrafo e
cada linha da tabela será separada por um
caractere escolhido pelo usuário.

b) tanto as linhas como as células irão aparecer
separadas por um caractere escolhido pelo
usuário.

c) o usuário não poderá escolher um caractere
para separação das células igual ao utilizado
para separação das linhas.

d) o usuário poderá escolher a formatação do
texto, mas não poderá escolher nenhum tipo
de caractere de separação de células ou de
linhas.

e) o conteúdo de cada célula da tabela irá apa-
recer separado por um caractere escolhido
pelo usuário e cada linha da tabela será sepa-
rada por um sinal de parágrafo.
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ÉTICA  NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

36- No âmbito dos direitos e deveres individuais e
coletivos, previstos na Constituição da República,
a casa é o asilo inviolável do indivíduo, não sendo
permitido a ninguém nela penetrar, sem consen-
timento do morador, em caso de:

a) desastre

b) flagrante delito

c) prestação de socorro

d) determinação judicial, durante o dia

e) requisição administrativa

37- Tratando-se de direitos e deveres individuais e
coletivos, assinale a afirmativa falsa.

a) A criação de associações independe de auto-
rização, sendo vedada a interferência estatal
em seu funcionamento.

b) É plena a liberdade de associação para fins
lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

c) As associações somente poderão ser com-
pulsoriamente dissolvidas ou ter as suas
atividades suspensas por decisão judicial
transitada em julgado.

d) As entidades associativas, quando expres-
samente autorizadas, têm legitimidade para
representar os seus filiados judicial ou extra-
judicialmente.

e) Ninguém poderá ser compelido a se associar
ou a permanecer associado.

38- A Constituição Federal prevê a concessão de
autonomia gerencial, orçamentária e financeira a
órgãos e entidades da Administração Pública,
mediante contrato de gestão. O comando consti-
tucional não inclui, entre os assuntos da lei que
regerá o tema, o seguinte:

a) o prazo de duração do contrato.

b) a remuneração do pessoal.

c) os critérios de avaliação de desempenho.

d) o montante dos recursos.

e) a responsabilidade dos dirigentes.

39- Na política de desenvolvimento regional, prevista
na norma constitucional, no Capítulo da Adminis-
tração Pública, não se inclui(em) o(s) seguinte(s)
incentivo(s):

a) juros favorecidos para financiamento de ativi-
dades prioritárias.

b) isenções, reduções ou diferimento perma-
nente de tributos federais devidos por pesso-
as jurídicas ou físicas.

c) igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos e preços de responsabilidade
do Poder Público.

d) prioridade para o aproveitamento econômico
e social dos rios e das massas de água re-
presadas ou represáveis nas regiões de baixa
renda, sujeitas a secas periódicas.

e) recuperação de terras áridas e cooperação
com pequenos e médios proprietários rurais
para o estabelecimento, em suas glebas, de
fontes de água e de pequena irrigação, nas
regiões de baixa renda e sujeitas a secas
periódicas.

40- Para efeitos penais, assinale o conceito de funci-
onário público:

a) quem, embora transitoriamente ou sem re-
muneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.

b) quem exerce cargo público efetivo ou em
comissão.

c) todos os servidores dos órgãos e entidades
da Administração Pública direta e indireta.

d) quem exerce qualquer função pública remu-
nerada, independente de seu regime jurídico.

e) todos aqueles que tenham vínculo com o
Poder Público, incluídos os empregados ter-
ceirizados.

41- No Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
União, Lei nº 8.112/90, a pena de demissão ou
destituição de cargo em comissão, não implica a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, sem prejuízo da ação penal cabível, no
caso de:

a) corrupção.

b) aplicação irregular de dinheiros públicos.

c) lesão aos cofres públicos e dilapidação do
patrimônio nacional.

d) improbidade administrativa.

e) crime contra a administração pública.
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42- No âmbito do processo administrativo disciplinar,
é possível o afastamento preventivo do servidor,
como medida cautelar, de forma que este não ve-
nha a influir na apuração da irregularidade.

Este afastamento do exercício do cargo se dará:

a) por até 60 dias, sem remuneração.

b) por até 30 dias, prorrogáveis por mais 30
dias, sem prejuízo da remuneração.

c) por até 60 dias, prorrogáveis por igual prazo,
sem prejuízo da remuneração.

d) por até 30 dias, sem prejuízo da remunera-
ção.

e) por até 30 dias, prorrogáveis por igual perío-
do, sem remuneração.

43- Quanto ao julgamento do processo administrativo
disciplinar, assinale a afirmativa falsa.

a) Havendo mais de um indiciado e diversidade
de sanções, o julgamento caberá à autorida-
de competente para a imposição da penalida-
de mais grave.

b) Tratando-se de servidor do Poder Executivo,
a penalidade demissão será aplicada pelo
Presidente da República.

c) A autoridade tem o prazo de vinte dias para
proferir a sua decisão, contados do recebi-
mento do processo.

d) Quando o relatório da comissão contrariar as
provas dos autos, a autoridade julgadora
somente poderá anular o processo e determi-
nar o seu reinício.

e) O julgamento fora do prazo legal não implica
nulidade do processo.

44- A representação por ato de improbidade contra
agente público ou terceiro beneficiário, quando o
autor da denúncia o sabe inocente, é crime puní-
vel com a pena de:

a) detenção de seis meses a 10 meses e multa.

b) reclusão de três meses a ano e multa.

c) detenção de seis meses a dois anos ou mul-
ta.

d) detenção de seis meses a dois anos e multa.

e) reclusão de seis meses a um ano e multa.

45- Tratando-se da Portaria MPAS nº 862, de 23 de
março de 2001, assinale a afirmativa falsa.

a) Cabe ao subcomitê de segurança propor
diretrizes para a política de controle de aces-
so lógico aos sistemas informatizados.

b) O acesso de usuários externos à Previdência
Social será limitada a consultas e a informa-
ções classificadas como públicas e será auto-
rizado por qualquer servidor efetivo.

c) A senha de acesso deverá ser trocada mes-
mo quando houver mero indício de violação.

d) Os usuários contratados, que estejam pres-
tando serviços ao INSS, terão seus dados
cadastrais atualizados a partir de arquivo
magnético gerado pela DATAPREV ou enti-
dade contratante.

e) Cabe à Corregedoria do INSS fiscalizar o
cumprimento das normas de utilização dos
sistemas pelos gestores e usuários, sob sua
supervisão.
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DIREITO CONSTITUCIONAL

46- Suponha que um rapaz, inconformado com o tér-
mino de um longo namoro, queira vingar-se da
antiga namorada, criando um sítio (site) na
internet, em que divulga fotografias da moça, ex-
pondo-a ao público de modo vexatório. O rapaz,
no sítio que criou, invoca a liberdade de expres-
são como fundamento do seu comportamento. À
vista disso, assinale a opção correta.

a) O comportamento do rapaz é ilegítimo do
ponto de vista constitucional, porquanto a
liberdade de comunicação somente protege a
manifestação de idéias e pensamentos ex-
pressos por meio verbal – não protegendo a
divulgação de fotografias.

b) Demonstrado que o constituinte de 1988, ao
elaborar o texto constitucional, não tinha em
mente a internet como meio de comunicação,
não se pode dizer que a garantia da liberdade
de expressão possa ser invocada em casos
de manifestações feitas em tal meio ele-
trônico.

c) A moça retratada poderá pedir indenização
pelos danos materiais que a divulgação das
fotografias lhe tenha causado, mas, por conta
da garantia da liberdade de expressão, não
poderá exigir que as fotos sejam retiradas do
site.

d) Se a moça tiver sofrido prejuízo econômico
com a divulgação das fotografias, poderá
pedir indenização por danos materiais, que
poderá ser cumulada com indenização por
danos morais.

e) Invocando o direito de resposta, será legítimo
que a moça crie também um sítio na internet,
em que divulgue segredos íntimos do antigo
namorado, mantendo-o à disposição do públi-
co, enquanto o seu antigo namorado não
desativar o sítio que desenvolveu.

47- Assinale a opção correta.

a) Todas as normas da Constituição relativas a
direito fundamental são classificadas como de
eficácia plena.

b) Normas legais anteriores à Constituição nova,
que com ela sejam incompatíveis no seu
conteúdo, devem ser tidas como revogadas
pela nova Constituição.

c) Somente o Supremo Tribunal Federal está
autorizado a interpretar a Constituição Fede-
ral, por ser o guardião da Carta da República.

d) Todos os direitos previstos na Constituição,
por causa da hierarquia dela no ordenamento
jurídico, recebem o nome e o tratamento de
direitos fundamentais.

e) Uma vez que a Constituição de 1988 não
previu a figura do Decreto-Lei, todos os de-
cretos-leis editados antes dela ficaram revo-
gados com o advento da Constituição em
vigor.

48- Não configura fator impeditivo da apresentação,
discussão ou votação de uma proposta de emen-
da à Constituição:

a) que a proposta de emenda seja a reiteração
idêntica de outra proposta de emenda rejei-
tada na sessão legislativa anterior.

b) que a proposta de emenda seja apresentada
à discussão por partido político sem repre-
sentação no Congresso Nacional.

c) que durante a votação da emenda esteja em
curso uma intervenção federal em Estado-
membro.

d) que a proposta tenha por objeto a criação de
novos casos de prisão civil por dívidas, além
daqueles já previstos pelo constituinte originá-
rio.

e) que a proposta tenha por objeto a criação da
pena de banimento, para crimes hediondos.
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49- Suponha que um Fiscal do INSS, investigando
uma empresa – empresa G – encontre violações
a três leis distintas (Leis X, Y e Z), cada qual en-
sejando uma multa diferente, com base em cada
uma dessas leis. Uma semana antes de o Fiscal
autuar a empresa, porém, o Supremo Tribunal
Federal (STF) julga três processos relativamente
a cada uma das referidas leis. A primeira ação,
uma ação declaratória de constitucionalidade
contra a Lei X, foi julgada, no mérito, improce-
dente. Na segunda ação, uma argüição de des-
cumprimento de preceito fundamental, a Lei Y foi
julgada inconstitucional. Na terceira ação, um re-
curso extraordinário envolvendo outra autarquia
Federal e uma outra empresa, diferente da em-
presa G, a Lei Z foi tida como inconstitucional. A
partir desses dados, assinale a opção correta.

a) O Fiscal está impedido de autuar a empresa
G com base em qualquer das leis X, Y ou Z.

b) Se o Fiscal autuar a empresa G com base na
Lei Z, a mesma empresa poderá pedir, dire-
tamente no STF, a nulidade do ato.

c) O Fiscal somente poderá autuar a empresa G
com base na lei Y.

d) O Fiscal é livre para autuar a empresa com
base em qualquer das leis X, Y ou Z, uma vez
que o INSS não foi parte em nenhuma dessas
ações, não estando alcançado pelos efeitos
dessas decisões do STF.

e) As decisões quanto às leis X e Y vinculam
também o INSS, mas não a decisão tomada
quanto à lei Z.

50- Suponha que um servidor público da Administra-
ção autárquica se depare, num certo processo,
com a necessidade de aplicar uma lei, cuja cons-
titucionalidade lhe parece duvidosa. Ele entende
que o STF deveria apreciar o tema, para pacificar
a questão que lhe parece de especial importância.
Assinale a única opção em que o servidor teria
chance de ver o STF se manifestando sobre o
mérito da questão que o preocupa.

a) O servidor pode provocar o STF a analisar a
constitucionalidade da lei, de modo abstrato,
propondo uma argüição de descumprimento
de preceito fundamental.

b) O servidor pode provocar o Supremo Tribunal
Federal a se manifestar sobre a questão, com
efeitos para todas as pessoas, propondo ele
próprio à Corte uma ação declaratória de
constitucionalidade.

c) O servidor pode pleitear, ele mesmo, ao Pro-
curador-Geral da República que ajuize uma
ação direta de inconstitucionalidade contra a
lei, mas o Procurador-Geral da República não
estará obrigado a propor a demanda.

d) O servidor deve dirigir-se ao Ministro de Es-
tado a que a sua autarquia está subordinada,
para que este, por intermédio do Advogado-
Geral da União, provoque o Supremo Tribunal
Federal a realizar o controle de constituciona-
lidade em abstrato da lei.

e) O servidor pode requerer ao Ministério Pú-
blico Federal que proponha uma ação civil
pública que tenha como pedido único a decla-
ração da inconstitucionalidade da lei com
efeitos para todas as pessoas.

Nas questões 51a 53, assinale a opção correta.

51- a) O servidor que comete ato de improbidade
administrativa está sujeito à pena de perda
dos direitos políticos.

b) A condenação do servidor público nas penas
previstas para atos de improbidade não pre-
judica uma eventual ação criminal pelos
mesmos fatos.

c) Junto com a prescrição do ilícito cometido
pelo servidor público, prescreve, também, a
ação de ressarcimento pelo prejuízo ao erá-
rio advindo do ilícito.

d) A Administração pode cobrar do servidor
aquilo que teve que pagar a terceiro a título
de indenização por responsabilidade civil do
Estado, mas esse direito de regresso de-
pende de prova de que o servidor agiu com
dolo no evento danoso, não sendo suficiente
a comprovação da mera culpa.

e) Para que se caracterize a responsabilidade
civil do Estado por prejuízo sofrido por parti-
cular, é necessário que se comprove que o
dano sofrido por este guarda nexo de causa-
lidade com alguma ação, pelo menos cul-
posa, de um agente público.
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52- a) A invalidez permanente do servidor público,
por qualquer causa, assegura-lhe aposenta-
doria com proventos integrais.

b) Não é possível que um servidor público re-
ceba mais de uma aposentadoria por tempo
de contribuição.

c) Na aposentadoria compulsória, o servidor
receberá proventos integrais, independente-
mente do tempo de contribuição.

d) As vantagens pecuniárias que beneficiam,
em caráter geral, todos os integrantes de
uma categoria de servidores públicos devem
ser pagas também aos servidores dessa
categoria já aposentados.

e) Uma vez que o sistema previdenciário do
servidor público federal não se confunde
com o sistema previdenciário do servidor
público estadual, o tempo de contribuição
estadual não se conta para fins de aposen-
tadoria em cargo público federal.

53- a) Nos termos expressos da Constituição Fede-
ral, todos os servidores públicos federais
estão sujeitos a julgamento por crime de
responsabilidade, perante Juiz Federal, Tri-
bunal Regional Federal, Superior Tribunal de
Justiça ou Supremo Tribunal Federal, con-
forme a hierarquia do cargo ocupado.

b) Como regra geral, o provimento de cargos
públicos na Administração direta e autár-
quica depende de prévia aprovação em con-
curso público; por outro lado, como regra
geral, a investidura em empregos em socie-
dades de economia mista e em empresas
públicas prescinde de concurso público.

c) A Constituição Federal expressamente as-
segura aos servidores públicos que, anual-
mente, se faça a revisão geral das suas
remunerações, sendo que a falta de lei que
defina esse reajuste constitui omissão in-
constitucional.

d) Enquanto não regulado por lei ordinária, o
direito de greve por servidores públicos so-
mente pode ser exercido por servidores
filiados a alguma associação sindical.

e) É legítimo que, durante a apreciação de
projeto de lei do Executivo, sobre reestrutu-
ração de serviço do INSS, os congressistas
aprovem emenda parlamentar estipulando
aumento de vencimentos para os servidores
incumbidos das novas tarefas criadas pela
lei.

54- Sobre as comissões parlamentares de inquérito, é
correto afirmar:

a) Elas têm competência para editar leis novas,
quando verificarem a inadequação da legisla-
ção em vigor.

b) Dependem de autorização judicial para de-
terminar a quebra do sigilo bancário de inves-
tigados.

c) Não têm prazo determinado para encerrar os
seus trabalhos, valendo o princípio de que,
enquanto houver o que investigar, permanece
em funcionamento a comissão instaurada.

d) Dependem de autorização judicial para que-
brar o sigilo fiscal e telefônico do investigado.

e) Não podem exigir de testemunha que res-
ponda a pergunta que não tenha pertinência
com o objeto da CPI ou que envolva assunto
protegido pelo sigilo profissional.

55- Assinale a opção correta a respeito da medida
provisória.

a) medida provisória rejeitada pode ser reedi-
tada na sessão legislativa seguinte àquela em
que a rejeição se deu.

b) enquanto não for votada no Congresso Naci-
onal, a medida provisória pode ser sucessi-
vamente reeditada, sempre que passados 60
dias da sua publicação anterior, até que o
Congresso a aprecie.

c) embora não caiba medida provisória em ma-
téria relativa a direito penal, nada impede que
o Código de Processo Penal seja alterado por
esse instrumento normativo.

d) a medida provisória pode ser editada sobre
assunto próprio de lei complementar.

e) no sistema constitucional em vigor, não se
admite hipótese de majoração de imposto por
meio de medida provisória.
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56- Assinale a opção correta.

a) Toda vez que a Constituição determina que
um direito ou uma competência seja regulado
em lei, essa lei terá nome e o tratamento de
lei complementar.

b) Lei ordinária que dispõe sobre assunto pró-
prio de lei complementar é inconstitucional.

c) A lei complementar se define por ser apro-
vada pelo Congresso Nacional mediante o
mesmo procedimento de elaboração de
emenda à Constituição.

d) O legislador é livre para escolher as matérias
que pretende regular sob a forma de lei com-
plementar, conforme lhes queira emprestar
maior ou menor estabilidade.

e) Leis complementares, como as emendas à
Constituição, não se sujeitam à sanção ou ao
veto do Presidente da República.

57- Suponha que um Deputado Federal suba à tri-
buna da Câmara a que pertence e, num discurso
em que enumera os males da Administração Pú-
blica, ataque ferozmente você, que já é, então,
servidor público. Suponha, ainda, que esses ata-
ques sejam injustos, caluniosos, atribuindo a você
crimes contra a Administração que você de modo
algum cometeu. Nessas circunstâncias, assinale a
opção correta.

a) Pelo fato, o Deputado poderá ser processado
por crime de responsabilidade no Superior
Tribunal de Justiça, em ação a ser proposta
pelo Procurador-Geral da República.

b) O Supremo Tribunal Federal poderá julgar o
Deputado por crime comum, e deverá con-
dená-lo, se demonstrado que você não co-
meteu os crimes que o discurso disse que
foram perpetrados.

c) O Supremo Tribunal Federal poderá proces-
sar criminalmente o Deputado, dependendo,
porém, de prévia licença da Câmara dos
Deputados.

d) Demonstrado que o discurso é calunioso, o
Deputado haverá de ser condenado criminal-
mente perante Juízo Federal de primeira
instância, que também será competente para
condená-lo a reparar danos morais.

e) Pelo fato, o Deputado não poderá ser proces-
sado criminalmente, nem mesmo no STF;
além disso, não estará sujeito à responsabili-
dade civil pelo discurso que proferiu.

58- Assinale a opção correta.

a) Mediante proposta da maioria absoluta dos
membros de qualquer das Casas do Con-
gresso Nacional, a matéria de projeto de lei
rejeitado pode ser objeto de novo projeto de
lei na mesma sessão legislativa.

b) A medida provisória não convertida em lei
perde toda a sua eficácia e, em nenhuma
circunstância, um ato praticado com base na
medida provisória, enquanto ela esteve em
vigor, poderá ser considerado válido.

c) Se um projeto de lei teve início na Câmara
dos Deputados, poderá o Senado, em se-
guida, rejeitá-lo, hipótese em que será arqui-
vado, ou poderá aprová-lo integralmente ou
com emendas, sendo que, nessas duas últi-
mas hipóteses, o projeto seguirá, de imediato,
para a sanção ou veto do Presidente da Re-
pública.

d) O Presidente da República, mesmo depois de
comunicado ao Presidente do Senado os
motivos pelos quais vetou o projeto de lei,
pode revogar o veto e ter o projeto de lei
como sancionado.

e) Se o Presidente da República se convencer
de que apenas um trecho do caput de um
artigo do projeto de lei é inconstitucional,
poderá vetá-lo apenas em tal passagem, por
tal motivo.
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59- Sobre os limites constitucionais à ação da Admi-
nistração Pública num processo administrativo,
assinale a opção correta.

a) A Administração não pode, sob pena de des-
respeito ao princípio da ampla defesa, negar-
se a realizar prova pedida por investigado
num processo disciplinar, mesmo que não
haja proveito útil algum na prova requerida.

b) A Administração não pode deixar de fornecer
advogado dativo a todo investigado em pro-
cesso administrativo, sempre que o investi-
gado não possua ou não queira indicar advo-
gado próprio, sob pena de desrespeito ao
princípio da ampla defesa.

c) Mesmo que sejam convincentes para o
agente público as suspeitas de fraude na
concessão de benefício previdenciário a um
certo segurado, a autarquia previdenciária
deverá, antes de cassar o benefício, ouvir o
segurado, sob pena de desrespeito ao princí-
pio do devido processo legal.

d) Nada impede que a Administração aplique
sanção a investigado em processo adminis-
trativo, com base apenas em dados sigilosos
pertencentes ao investigado, que tenham sido
enviados à Administração por pessoa que os
furtou.

e) É contrário ao princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório que um pro-
cesso administrativo contra um investigado
corra sem que o mesmo seja ouvido, mesmo
que ele, intimado a tanto, se recuse, imotiva-
damente, a comparecer à audiência marcada.

60- Assinale a opção correta.

a) Benefícios assistenciais são pagos a quem
deles necessitar, desde que a pessoa benefi-
ciada desempenhe atividade que a torne
filiada obrigatória da Previdência Social.

b) Nos termos literais da Constituição Federal, a
Previdência Social está compelida a assegu-
rar proteção ao trabalhador em situação de
desemprego voluntário ou involuntário.

c) Nos termos da Constituição Federal, a pen-
são por morte de segurado da Previdência
Social somente é devida à mulher. O homem,
viúvo de segurada, não faz jus ao benefício.

d) Pessoa que participa de regime próprio de
previdência não pode filiar-se, como segurado
facultativo, ao regime geral da previdência.

e) A interpretação correta da Constituição Fede-
ral conduz à conclusão de que todos os be-
nefícios previdenciários, para manterem o seu
valor real, devem ser atualizados nos mes-
mos índices e na mesma data em que rea-
justado  o salário mínimo.
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