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1ª Parte – Português  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Podemos concluir da leitura da tirinha que: 
 

a) Mônica sabia que Cebolinha era religioso. 
b) Que Cebolinha sempre foi religioso. 
c) Cebolinha estava temeroso em comer a 

comida de Mônica. 
d) Cebolinha além de ser religioso acredita em 

anjo da guarda. 
e) Mônica não sabe cozinhar. 

 
02.  No período „Não sabia que você rezava antes de 
comer!‟ Assinale a alternativa verdadeira: 
 

a) Há duas orações, sendo a segunda,  
complemento da ideia expressa pelo verbo 
da primeira „sabia‟. 

b) Nenhuma das duas orações tem sujeito 
expresso, mas a segunda, funciona com 
essa função sintática. 

c) Na oração principal, há um verbo de ligação 
que é complementado pela ideia constante 
na segunda oração. 

d) A estrutura semântica da primeira oração, 
introduz a necessidade de um complemento 
fazendo as vezes de predicativo. 

e) O fato de a segunda oração vir intercalada, 
torna a sua análise sintática mais difícil, 
porém trata-se de um período com orações 
coordenadas. 

 
03. Na fala de Mônica: “Espero que goste da comida 
que eu fiz.”, ela demonstra: 
 

a) Certeza 
b) Expectativa 
c) Medo 
d) Ousadia 
e) Compreensão 

 
Que o Brasil é um dos países com maior 
biodiversidade, com uma grande quantidade de 
espécies de fauna e flora, não é novidade para 
ninguém. Que alguns desses animais correm sério 
risco de extinção, devido a uma série de fatores 
como desmatamento, caça ilegal, poluição, também 
não. Mas quais são, afinal, as espécies brasileiras 
ameaçadas? 

A resposta está no Livro Vermelho das Espécies 
Ameaçadas, produzido pelo Instituto Chico Mendes, 
do Ministério do Meio Ambiente, e pela organização 
internacional IUCN, com base nos estudos de uma 
série de pesquisadores. Atualmente, 627 espécies 
estão na lista de ameaçadas de extinção, em 
diferentes categorias de risco. Metade dessas 
espécies estão protegidas em unidades de 
conservação, e o governo aprovou planos de ação 
para cerca de 33% das espécies. 
A lista divide os animais de acordo com o estado de 
conservação de cada espécie. Essas categorias vão 
desde Vulnerável até Extinta, além das espécies 
classificadas como Quase ameaçadas ou Pouco 
preocupante.  
 
04. No primeiro parágrafo do texto: 
 

a) O autor esclarece a real impossibilidade dos 
brasileiros reconhecerem que alguns animais 
estão em extinção. 

b) Fica claro que alguns fatores de extinção de 
animais não fazem parte do rol dos mais 
conhecidos e populares entre os brasileiros. 

c) Identificar as espécies brasileiras em 
extinção é tarefa difícil até para 
especialistas. 

d) A pluralidade de fatores causadores da 
extinção de alguns animais brasileiros é de 
conhecimento comum. 

e) O desconhecimento das causas da extinção 
dos animais brasileiros é o que causa o 
desconhecimento total das espécies 
ameaçadas de extinção. 

 
05. Assinale a alternativa correta sobre o segundo 
parágrafo do texto: 
 

a) Introduz o assunto a ser tratado no texto. 
b) Esclarece dúvidas levantadas no parágrafo 

anterior. 
c) Confirma dados abordados anteriormente. 
d) Coteja estatísticas que serão apresentadas 

na conclusão do texto. 
e) Encerra um assunto para que um novo tema 

seja tratado no parágrafo seguinte. 
 
06. No segundo parágrafo fica claro que as espécies 
em extinção são classificadas por: 
 

a) Grau de proteção. 
b) Número de unidades de conservação. 
c) Grau de risco. 
d) Quantidade de planos de ação. 
e) Ausência de planos de ação. 

 
07. „Vulnerável‟ no texto, é sinônimo de: 

a) Rebelde 
b) Doente 
c) Classificado 
d) Extinto 
e) Indefeso 
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08. O objetivo principal do texto é: 
 

a) Comover 
b) Informar 
c) Criticar 
d) Opinar 
e) Divertir 

 
09. Em qual das alternativas houve a omissão 
indevida da vírgula? 
 

a) Buemba! Buemba! Hacker deleta fotos de 
Sonia Abrão! 

b) Monkey News no ar! E agora só se fala em 
juros, juros virou papo de boteco! É juros e 
futebol! Os juros do cheque especial estão 
tão altos que virou cheque espacial! Rarará! 

c) E os bancos conjugam o verbo jurar assim: 
“Eu juros, tu te ferras e nós escorchamos! 

d) E a Dilma que pediu para limpar tudo depois 
que acabar a CPI do Cachoeira! 

e) Ela disse ainda: Parem de repetir “Veta, 
Dilma! ”,  que eu não sou retardada já 
entendi! 

 
10. Em qual das alternativas NÃO houve desvio da 
norma padrão no que se refere às regras de 
concordância? 
 

a) Um site islamita ofereceu uma recompensa 
de US$ 100 mil a qualquer pessoa que mate 
o rapper iraniano Shahin Najafi, que mora na 
Alemanha, e que, na avaliação do site, criou 
uma música que satirizam a República 
Islâmica e tratam uma figura religiosa 
histórica de forma irreverente. 

b) O website de notícias e religião iraniano 
Shia-Online.ir disse que Najafi merecia 
morrer por uma canção que, segundo o site, 
"grosseiramente insultava" Ali al-Hadi al-
Naqi, um dos 12 imãs --as figuras religiosas 
altamente reverenciadas por muçulmanos 
xiitas. 

c) Najafi negou que sua música focava no imã 
xiita reverenciado ou foi feita para criticar o 
Islã. 

d) A música toma a forma de uma oração a 
Naqi, do século 9, e expressa reverência 
irônica por muitas figuras iranianas 
contemporâneas. 

e) Com referências que vão desde o amor dos 
iranianos a plásticas no nariz até sanções 
econômicas e a controversa eleição 
presidencial de 2009, a letra da música em 
língua persa significa pouco para um 
estrangeiro, mas ressoou entre os iranianos 
e já teve mais de 320 mil acessos no 
YouTube.  

 
 
 
 

 

2ª Parte – Matemática   

 
11. De quantas maneiras podemos colocar n 
pessoas em uma fila de ciranda? 
 

a) n! – 1! 
b) (n - 1)! 
c) n! + 1! 
d) (n + 1)! 
e) n! 

 
12. Seja A um conjunto com n elementos e A‟ o 
conjunto formado por todos os subconjunto de A. É 
possível dizer que o número de elementos de A‟ é 
dado por 
 

a) 2
n
 + 2

n
 

b) 2
n + 1

 + 2
n
 

c) 2
n – 1

 + 2
n + 1

 
d) 2

n – 1
 + 2

n – 1
 

e) 2
-n

 + 2
n
 

 
13. Quantos são os gabaritos possíveis de se montar 
numa prova de múltipla escolha com 20 questões de 
4 alternativas cada uma, em que só uma destas 
alternativas está correta? 
 

a) 20
4
 

b) 80 
c) 20 
d) 80 + 20

4
 

e) 4
20

 
 

14. Seja 5 + 
1

10
+

1

102 + …+  
1

10𝑛
+  …, com n 

natural,uma série de somas. Podemos dizer que 9S 
é igual a: 
 

a) 44 
b) 45 
c) 46 
d) 47 
e) 48 

 
15. Seja M uma matriz quadrada de ordem n de 
determinante D e a um número real qualquer. É 
correto afirmar que o determinante de aM é: 
 

a) a
n
(det M) 

b) na(det M) 
c) n(det M) 
d) n

a
(det M) 

e) a(det M) 
 
16. Seja p um número real, com p maior ou igual a 0 
e menor ou igual a 1, a probabilidade de um jogador 
converter em gol cobranças de pênalti. Qual a 
probabilidade de que, em 5 cobranças, ele converta 
três em gol? 
 

a) 10(p
5
 – 2p

4
 + p

3
) 

b) 10(p
4
 – 2p

3
 + p

2
) 
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c) 10(p
3
 – 2p

2
 + p) 

d) 10(p
2
 – 2p + 1) 

e) 10(p – 2) 
 
17. Sejam n1, n2, n3, n4 e n5 números naturais de 
média aritmética M. Se somarmos 2 a cada um 
desse números, o valor da nova média aritmética 
será: 
 

a) M 
b) M + 1 
c) M + 2 
d) M + 3 
e) M + 4 

 
18. O gráfico abaixo representa uma função 
quadrática y = ax² + bx + c. Pode-se afirmar que os 
sinais de a, b e c são 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) a < 0; b > 0; c < 0 
b) a > 0; b < 0; c > 0 
c) a > 0; b < 0; c = 0 
d) a > 0; b < 0; c < 0 
e) a < 0; b > 0; c > 0 

 
19. Letícia depositou, por dois meses, uma certa 
quantia em sua caderneta de poupança, que rende 
mensalmente 0,5%, no sistema de juros compostos. 
Se, ao final do referido período, ela retirou R$ 
202,00, quanto, aproximadamente, ela investiu no 
início? 
 

a) R$ 192,00 
b) R$ 194,00 
c) R$ 198,00 
d) R$ 200,00 
e) R$ 201,00 

 
20. Qual o valor da soma dos 100 primeiros números 
da sequência 3, 4, 6, 8, 9, 12, 12, 16, ... 
 

a) 8397 
b) 8925 
c) 9121 
d) 9439 
e) 9797 

 
 
 
 
 
 

    

3ª Parte – Conhecimentos Específicos 

 
21. O síndico de condomínio, quando dispensado do 
pagamento da sua cota de condômino, para 
previdência é considerado: 
 

a) Contribuinte individual. 
b) Trabalhador autônomo. 
c) Trabalhador de empresa. 
d) Trabalhador avulso. 
e) Dispensado de contribuição. 

 
22. São considerados trabalhadores avulsos as 
pessoas que trabalham para diversas empresas, 
com intermediação do sindicato ou órgão gestor de 
mão-de-obra, descritas no RPS (normalmente 
portuários), onde são arrolados os seguintes  
trabalhadores, EXCETO: 
 

a) De capatazia. 
b) Conferente e consertador de carga. 
c) Eclesiástico. 
d) Vigilantes. 
e) Guindasteiro. 

 
23. De acordo com o Decreto n.° 3.048, de 
06/05/1999, Seção IV - Da Renda Mensal do 
Benefício, Art.39. A renda mensal do benefício de 
prestação continuada será calculada aplicando-se 
sobre o salário de benefício os seguintes percentuais 
no caso de aposentadoria por idade: 
 

a) Cinquenta por cento do salário de benefício, 
mais um por cento deste por grupo de doze 
contribuições mensais, até o máximo de 
trinta por cento. 

b) Setenta por cento do salário de benefício, 
mais um por cento deste por grupo de doze 
contribuições mensais, até o máximo de 
trinta por cento. 

c) Noventa e um por cento do salário de 
benefício, mais um por cento deste por grupo 
de doze contribuições mensais, até o 
máximo de trinta por cento. 

d) Cem por cento do salário de benefício, mais 
um por cento deste por grupo de doze 
contribuições mensais, até o máximo de 
trinta por cento. 

e) Cem por cento do salário de benefício. 
 
24. No Brasil, uma das primeiras manifestações de 
Seguridade Social são: 
 

a) Os manicômios, em 1675, e o montepio para 
guarda pessoal de D. João VI, em 1818. 

b) As santas casas, em 1543, e o montepio 
para guarda pessoal de D. João VI, em 
1808. 

c) O montepio para guarda pessoal de D. João 
VI, em 1810 e as santas casas, em 1924. 
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d) As santas casas, em 1543, e manicômios em 
1808. 

e) Os Manicômios, em 1483, e o montepio para 
guarda pessoal de Carlota Joaquina, em 
1794. 

 
25. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 
Art. 203. a Assistência Social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição 
à Seguridade Social, e tem por objetivos, EXCETO: 
 

a) A proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice. 

b) O amparo às crianças e adolescentes 
carentes; 

c) A promoção da integração ao mercado de 
trabalho. 

d) A habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; 

e) A garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência, 
maternidade e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de detê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. 

 
26. De acordo com o Plano de Benefício da 
Previdência Social em seu Art. 11. São segurados 
obrigatórios da Previdência Social as seguintes 
pessoas físicas - I - como empregado, EXCETO: 
 

a) Aquele que presta serviço de natureza 
urbana ou rural à empresa, em caráter não 
eventual, sob sua subordinação e mediante 
remuneração, inclusive como diretor 
empregado. 

b) Aquele que, contratado por empresa de 
trabalho temporário, definida em legislação 
específica, presta serviço para atender a 
necessidade transitória de substituição de 
pessoal regular e permanente ou a 
acréscimo extraordinário de serviços de 
outras empresas. 

c) O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e 
contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de 
empresa nacional no exterior. 

d) Aquele que presta serviço no Brasil a missão 
diplomática ou a repartição consular de 
carreira estrangeira e a órgãos a elas 
subordinados, ou a membros dessas 
missões e repartições, excluídos o não-
brasileiro sem residência permanente no 
Brasil e o brasileiro amparado pela 
legislação previdenciária do país da 
respectiva missão diplomática ou repartição 
consular. 

e) O brasileiro civil que trabalha no exterior 
para organismo oficial internacional do qual o 
Brasil é membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado, salvo quando 

coberto por regime próprio de previdência 
social. 

 
27. As empresas que contratam as cooperativas é 
que têm de pagar ______ sobre o valor bruto da nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviços, 
relativamente a serviços que lhe são prestados por 
cooperados por intermédio de cooperativas de 
trabalho. 
 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 
 

a) 5% 
b) 10% 
c) 15% 
d) 20% 
e) 25% 

28. Compete ao poder público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos, EXCETO: 

a) Uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais. 

b) Seletividade e distributividade na prestação 
dos benefícios e serviços. 

c) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
d) Diversidade da base de financiamento. 
e) Caráter democrático e descentralizado da 

gestão administrativa, com a participação da 
comunidade, em especial de deficientes, 
trabalhadores, empresários e aposentados. 

29. No âmbito da Previdência Social, a Lei 8213/91, 
em seu artigo 3º., instituiu o Conselho Nacional de 
Previdência Social (CNPS). Sendo a gestão 
quadripartite assim distribuída: 
 

a) Seis representantes do Governo Federal; e 
sete representantes da sociedade civil. 

b) Seis representantes do Governo Federal; 
três representantes dos aposentados e 
pensionistas; três representantes dos 
trabalhadores em atividade; três 
representantes dos empregadores. 

c) Quatro representantes do Governo Federal; 
três representantes dos aposentados e 
pensionistas; três representantes dos 
trabalhadores em atividade; três 
representantes dos empregadores. 

d) Seis representantes do Governo Federal; 
dois representantes dos aposentados e 
pensionistas; dois representantes dos 
trabalhadores em atividade; três 
representantes dos empregadores. 

e) Quatro representantes do Governo Federal; 
dois representantes dos aposentados e 
pensionistas; dois representantes dos 
trabalhadores em atividade; três 
representantes dos empregadores. 
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30. Sobre as súmulas previdenciárias pelo Supremo 
Tribunal Federal é INCORRETO afirmar: 
 

a) Súmula 726 – Para efeito de aposentadoria 
especial de professores, se computa o 
tempo de serviço prestado fora de sala de 
aula. 

b) Súmula 689 – O segurado pode ajuizar ação 
contra a instituição previdenciária perante o 
juízo federal do seu domicílio ou nas varas 
federais da capital do estado-membro. 

c) Súmula 688 – é legítima a incidência da 
contribuição previdenciária sobre o 13º 
salário. 

d) Súmula 613 – os dependentes de 
trabalhador rural não tem direito a pensão 
previdenciária, se o óbito ocorreu 
anteriormente à vigência da Lei 
Complementar n. 11/71. 

e) Súmula – a constituição, ao assegurar, no 
parágrafo 3º, do art. 102, a contagem 
integral do tempo de serviço público federal, 
estadual ou municipal para os efeitos de 
aposentadoria e disponibilidade não proíbe a 
União, aos Estados e aos Municípios 
mandarem contar, mediante lei, para efeito 
diverso, tempo de serviço prestado a outra 
pessoa de direito público interno. 

 
31. Referente às infrações a legislação 
previdenciária, a reincidência é a prática de nova 
infração a dispositivo da legislação por uma mesma 
pessoa ou por seu sucessor, dentro de ______da 
data em que houver passado em julgamento 
administrativo a decisão condenatória ou 
homologatória da extinção do crédito referente à 
infração anterior. 
 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 
 

a) 01 ano. 
b) 02 anos. 
c) 03 anos. 
d) 04 anos. 
e) 05 anos. 

 
32. O artigo 18 da Lei 8.213/91 elenca as espécies 
de benefícios e dispõe: “O Regime Geral da 
Previdência Social compreende as seguintes 
prestações, devidas inclusive em razão de eventos 
decorrentes de acidente do trabalho, expressas em 
benefícios e serviços - I – quanto ao segurado. Esta 
NÃO inclui: 
 

a) Abono de permanência em serviço. 
b) Aposentadoria por tempo de contribuição. 
c) Aposentadoria especial. 
d) Auxílio-doença. 
e) Salário-família. 

 
 
 

33. O período de carência do benefício para 
aposentadoria por idade é de: 
 

a) 180 meses. 
b) 240 meses. 
c) 300 meses. 
d) 360 meses. 
e) 420 meses. 

 
34. São características da Previdência Social 
Brasileira, EXCETO: 
 

a) Seguro coletivo. 
b) Contributivo. 
c) Compulsório. 
d) De organização federal. 
e) Custeado. 

 
35. Os Juizados Especiais Cíveis na Justiça Federal 
foram previstos pela Lei n. 10.259/01. São 
características dessa Lei, EXCETO: 
 

a) Princípios de celeridade e oralidade. 
b) Competência para as causas até 30 salários 

mínimos. 
c) Não é admissível o julgamento de mandado 

de segurança, anulação de atos 
administrativos (salvo de natureza 
previdenciária). 

d) Desnecessidade que as partes estejam 
representadas por advogados. 

e) Autorização legal aos representantes 
judiciais dos entes públicos para conciliar, 
transigir ou desistir. 

 
36. Quanto aos regimes privados abertos é 
INCORRETO afirmar: 
 

e) Concedidos sob a forma de renda 
continuada ou pagamento único, acessíveis 
a quaisquer pessoas físicas ou coletivas 
quando tenham por objetivo garantir 
benefícios previdenciários a pessoas físicas 
vinculadas, direta ou indiretamente, a uma 
pessoa jurídica contratante. 

 
 
 
 
 
 
 

a) Constitui-se unicamente sob a forma de 
Sociedades Anônimas com finalidade 
lucrativa através de Seguradoras. 

b) Instituem e operam planos de benefícios de 
caráter previdenciário. 

c) Seus instituidores são os associados ou 
membros de pessoas jurídicas de caráter 
profissional, classista ou setorial. 

d) Fundamentadas no Regime financeiro de 
capitalização. 
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37. Sobre o fator previdenciário para o salário 
benefício é INCORRETO afirmar: 
 

a) Surgiu a partir da entrada em vigor da lei 
9876/99  que retrata a preocupação da 
Previdência Social em estabelecer o 
equilíbrio entre o valor presente esperado de 
contribuições e o volume presente esperado 
de benefícios. 

b) É aplicado nos cálculos dos salários 
benefícios das aposentadoria por tempo de 
contribuição e por idade. 

c) Visa estabelecer uma correspondência maior 
entre o custeio, por meio das contribuições e 
o benefício, aproximando-se do regime de 
capitalização. 

d) O fator previdenciário pretende ser um 
coeficiente atuarial que busca devolver ao 
segurado a poupança acumulada 
(contribuições pagas), distribuída ao longo 
de sua vida de aposentado. 

e) Favorece aquele que dispuser de tempo de 
contribuição mais elevado ou possuir idade 
mais avançada. 

 
38. De acordo com o Código Nacional Tributário, Art. 
202. O termo de inscrição da dívida ativa, 
autenticado pela autoridade competente, indicará 
obrigatoriamente: 
 

a) O nome do devedor e, sendo caso, o dos 
corresponsáveis, bem como, sempre que 
possível, o domicílio ou a residência de um e 
de outros. 

b) A quantia devida e a maneira de calcular os 
juros de mora acrescido. 

c) A origem e natureza do crédito, mencionada 
especificamente a disposição da lei em que 
seja fundado. 

d) A data em foi inscrita. 
e) Em todos os casos, o número do processo 

administrativo de que se originar o crédito. 
 
39. É um Imposto estadual e do Distrito Federal de 
acordo com o artigo 155 da Constituição Federal/88: 
 

a) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doações (ITCMD). 

b) Imposto sobre Transmissão Inter Vivos 
(ITBI). 

c) Imposto sobre Serviços (ISS). 
d) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 
e) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

(ITR). 
 
 
 
 
 
 
 

40. Do salário benefício, sobre as parcelas não 
integrantes do salário de contribuição é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Benefícios da previdência social, nos termos 
e limites legais, salvo o salário-maternidade. 

b) Ajudas de custo e o adicional mensal 
recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei 
5929/73 (as ajudas de custo, exceto quando 
ultrapassem o valor de 50% da 
remuneração). 

c) A parcela “in natura” recebida de acordo com 
os programas de alimentação aprovados 
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social, nos termos da lei 6.321, de 14 de 
abril de 76.  

d) Férias dobradas (referente às férias não 
usufruídas no período concessivo). A não 
incidência é exclusiva da parcela 
indenizatória, pois as férias normais 
compõem o salário-de-contribuição. 

e) Multa (40% dos depósitos efetuados) em 
virtude da rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador sem justa causa. 

 
 
 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




