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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova se sair no transcorrer dos últimos 60 
(sessenta) minutos de aplicação da prova; 
  
13 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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ELA TEM ALMA DE POMBA 
 
1º Que a televisão prejudica o movimento da pracinha Jerônimo Monteiro, em todos os Cachoeiros de 
Itapemirim, não há dúvida. 
2º Sete horas da noite era hora de uma pessoa acabar de jantar, dar uma volta pela praça para depois 
pegar a sessão das 8 no cinema. 
3º Agora todo mundo fica em casa vendo uma novela, depois outra novela. 
4º O futebol também pode ter prejudicado. Quem vai ver um jogo do Cachoeiro F.C. com o Estrela 
F.C., se pode ficar tomando cervejinha e assistindo a um bom Fla-Flu, ou a um Internacional X Cruzeiro, ou 
qualquer coisa assim? 
5º  Que a televisão prejudica a leitura de livros, também não há dúvida. Eu mesmo confesso que lia 
mais quando não tinha televisão. 
6º Rádio, a gente pode ouvir baixinho, enquanto está lendo um livro. Televisão é incompatível com 
livro – e com tudo mais nesta vida, inclusive a boa conversa, até o making love. 
7º Também acho que a televisão paralisa a criança numa cadeira mais do que o desejável. O menino 
fica ali parado, vendo e ouvindo, em vez de sair por aí, chutar uma bola, brincar de bandido, inventar uma 
besteira qualquer para fazer. Por exemplo: quebrar o braço. 
8º Só não acredito que televisão seja “máquina de amansar doido”. 
9º Até acho que é o contrário; ou ________ o contrário; é máquina de amansar doido, distrair doido, 
acalmar, fazer doido dormir. 
10 Quando você cita um inconveniente da televisão, uma boa observação que se pode fazer é que não 
______ nenhum aparelho de TV, a cores ou em preto e branco, sem um botão para desligar. Mas quando 
um pai de família o utiliza, isso pode produzir o ódio e rancor no peito das crianças e até de outros adultos. 
11 Quando o apartamento é pequeno, a família é grande, e a TV é só uma – então sua tendência é 
para ser um fator de_______ intestinais. 
12 – Agora você se agarra nessa porcaria de futebol... 
13 – Mas você não tem vergonha de acompanhar essa besteira de novela? 
14 – Não sou eu não, são as crianças! 
15 – Crianças, para a cama! 
16 Mas muito lhe será perdoado, à TV, pela sua ajuda aos doentes, aos velhos, aos solitários. Na 
grande cidade – num apartamentinho de quarto e sala num casebre de subúrbio, numa orgulhosa mansão – 
a criatura solitária tem nela a grande distração, o grande consolo, a grande companhia. Ela instala dentro de 
sua toca humilde o tumulto e o frêmito de mil vidas, a emoção, o “suspense”, a fascinação dos dramas do 
mundo. 
17 A corujinha da madrugada não é apenas a companheira de gente importante, é a grande amiga da 
pessoa desimportante e só, da mulher velha, do homem doente... É amiga dos abandonados, dos que a 
vida esqueceu para um canto... ou dos que estão parados, paralisados, no estupor de alguma desgraça... 
ou que no meio da noite sofrem o assalto das dúvidas e melancolias... mãe que espera o filho, mulher que 
espera marido... homem arrasado que espera que a noite passe, que a noite passe, que a noite passe... 

 (Rubem Braga. 200 crônicas escolhidas. São Paulo: Círculo do Livro.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto: 
a) quaze – existe – rixas. 
b) quaze – eziste – richas. 
c) quaze – eziste – rixas. 
d) quase – existe – rixas. 
 
02 - Assinale a alternativa que especifica a forma como o autor aborda o tema e o tipo de tratamento 
que dá ao tema do texto: 
a) argumentativa – crítico, mas emotivo. 
b) instrucional – objetivo imparcial. 
c) narrativa – não crítico, não emotivo. 
d) ficcional – subjetivo, não crítico. 
 
03 - Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e em seguida 
assinale a incorreta: 
a) As paroxítonas “família” e “ódio” são acentuadas por terminarem em ditongo. 
b) As palavras “tendência” e “frêmito” obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) As oxítonas “você” e “até” são acentuadas por terminarem em “e”. 
d) A palavra “aí” é acentuada porque o “i” é tônico de hiato. 
 
04 - Assinale a alternativa cujas expressões retiradas do texto não é regida por um nome: 
a) com livro (6º parágrafo). 
b) de bandido (7º parágrafo). 
c) da televisão (parágrafo 10). 
d) das crianças (10 parágrafo). 
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05 - Em “quando não tinha televisão” substituindo o termo grifado por um pronome, de acordo com 
a norma culta, tem-se: 
a) não tinha lhe. 
b) não tinha-na. 
c) não lhe tinha. 
d) não a tinha. 
 
06 - Quanto a concordância nominal assinale a alternativa em que o termo destacado pode assumir 
tanto a forma singular quanto a plural: 
a) Bastantes pessoas ficam assistindo a um bom Fla-Flu. 
b) Custam caro os televisores mais modernos. 
c) Isso pode produzir o ódio e rancor indevidos no peito das crianças. 
d) A TV é apenas a companheira de doente e velhos solitários. 
 
07 - Um capital de R$ 924,00 foi aplicado à taxa de juros simples de 21% a.a. por um período 
suficiente para que o montante a ser retirado fosse equivalente a 7/5 do capital aplicado. Dessa 
forma, o prazo de aplicação desse capital foi: 
a) inferior a 15 meses. 
b) superior a 15 meses e inferior a 18 meses. 
c) superior a 18 meses e inferior a 22 meses. 
d) superior a 22 meses. 
 
08 - Considere o retângulo ACDE na figura que segue, cuja diagonal AD mede 2 dm. Sabe-se que o 
ângulo  mede 30º e o ângulo  mede 45º. 
Dados: sen 30º = 0,5; . 

 
O triângulo ABD correspondente à parte sombreada na figura acima possui área igual a: 
a) 25 cm2. 
b) 27 cm2. 
c) 32 cm2. 
d) 35 cm2. 
 
09 - Na última sexta-feira, a merenda na escola de Adriano foi biscoito e arroz doce. Sabe-se que 325 
alunos comeram somente um tipo de alimento, que 245 alunos comeram biscoito, 75 alunos 
comeram arroz doce e biscoito e que 310 alunos não comeram arroz doce. Assinale a alternativa 
correta: 
a) O número total de alunos na escola de Adriano é igual a 540. 
b) O número de alunos que comeram apenas arroz doce é igual a 230. 
c) O número de alunos que não comeram arroz doce nem biscoito é igual a 65. 
d) O número de alunos que comeram biscoito é igual a 170. 
 
10 - Na figura que segue, sabe-se que ABC é um triângulo retângulo de catetos medindo 6 e 8. 

 
A medida h indicada na figura mede: 
a) 2,5.     c) 4,8. 
b) 3,5.     d) 7. 
 
11 - De acordo com os dados do Censo do IBGE de 2.010, qual é aproximadamente a densidade 
demográfica do Município de Reserva? 
a) Pouco mais de 15 habitantes por km². 
b) Pouco mais de 17 habitantes por km². 
c) Pouco menos de 15 habitantes por km². 
d) Pouco menos de 18 habitantes por km². 
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12 - Em que ano o Município de Reserva foi elevado a categoria de Comarca e teve sua denominação 
alterada para Campinópolis? 
a) 1.906. 
b) 1.921. 
c) 1.938. 
d) 1.954. 
 
13 - Presidente da República que chegou ao poder através do voto indireto: 
a) Fernando Collor de Melo. 
b) Fernando Henrique Cardoso. 
c) Itamar Franco. 
d) José Sarney. 
 
14 - Todas as novas cédulas do Real já entraram em circulação, em qual delas está presente a figura 
de uma garça? 
a) R$ 2,00. 
b) R$ 5,00. 
c) R$ 10,00. 
d) R$ 20,00. 
 
15 - A Lei Federal nº 4.320/1964, que trata das normas gerais de finanças públicas, determina que o 
orçamento das entidades autárquicas ou paraestatais, inclusive de previdência social ou investidas 
de delegação para arrecadação de contribuições para fiscais da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal, salvo se disposição legal expressa determinar que o sejam pelo Poder 
Legislativo, terão seus orçamentos aprovados por: 
a) Portaria do Secretario da Fazenda.    c) Decreto do Poder Executivo. 
b) Parecer do Tribunal de Contas Estadual.   d) Reunião de diretoria da entidade. 
 
16 - A contabilidade dos entes públicos exige que receitas e despesas sejam classificas conforme 
sua categoria econômica. Segundo as disposições da Lei Federal nº 4.320/1964, as despesas com 
Inativos e Pensionistas devem ser classificadas como: 
a) Transferências correntes.    c) Inversões financeiras. 
b) Despesas de custeio.    d) Subvenções sociais. 
 
17 - A Lei Federal nº 8.666/1993, que estatui normas gerais de licitações e contratos, determina que o 
contratado seja responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato, citando que a inadimplência do contratado, com referência aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso 
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. No que diz respeito aos encargos 
previdenciários, a responsabilidade da administração será:  
a) Subsidiária a do contratado.     c) Até o limite do valor devido ao contratado. 
b) Nula, cabendo somente ao contratado.   d) Solidária com o contratado. 
 
18 - A Lei Federal nº 9.717/1998, que define as regras gerais para organização e funcionamento dos 
regimes próprios de previdência social dos servidores, prevê que o servidor público titular de cargo 
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou o militar dos Estados e do 
Distrito Federal filiado a regime próprio de previdência social, quando cedido a órgão ou entidade de 
outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário: 
a) Poderá optar pelo regime do órgão de origem ou de destino. 
b) Ficará vinculado ao regime do órgão onde exerce suas atividades. 
c) Permanecerá vinculado ao regime de origem. 
d) Temporariamente estará vinculado ao Regime Geral de Previdência. 
 
19 - Fica facultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de 
fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados 
os critérios da Lei Federal 9.717/1998. Sobre este tema analise as afirmativas abaixo: 
I - Aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. 
II - Permissão para aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do Governo 
Municipal. 
III - Constituição e extinção do fundo mediante lei complementar ou medida provisória em casos de 
urgência.  
Segundo a Lei Federal nº 9717/1998, são preceitos obrigatórios a serem seguidos pelos fundos 
previdenciários as afirmativas: 
a) Apenas a afirmativa I.   c) Apenas a afirmativa III. 
b) Apenas a afirmativa II.   d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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20 - Segundo as disposições da Lei Federal nº 9.717/1998, a contribuição da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos regimes próprios de 
previdência social a que estejam vinculados seus servidores não poderá ser: 
a) Inferior a cinquenta por cento do valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao triplo desta 
contribuição. 
b) Inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. 
c) Inferior a uma vez e meia do valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta 
contribuição. 
d) Inferior ao dobro do valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao triplo desta contribuição. 
 
21 - Os Estados e Municípios que criarem fundos previdenciários para seus servidores efetivos 
devem obedecer às disposições legais vigentes. Suponha que o Município de Reserva, após instituir 
o fundo previdenciário para seus servidores de cargo efetivos, descumpra alguma das 
determinações da Lei Federal nº 9.717/1998. Com base na situação hipotética mencionada, assinale a 
alternativa que apresenta uma possível penalidade pelo descumprimento:  
a) Suspensão das transferências constitucionais por parte da União. 
b) Rescisão dos empréstimos e financiamentos com instituições financeiras estaduais e federais. 
c) Bloqueio imediato dos valores depositados na conta do fundo vinculado à unidade federativa. 
d) Impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da 
União. 
 
22 - Para os fins do disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituirão sistema integrado de dados relativos às remunerações, 
proventos e pensões pagos aos respectivos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas, 
na forma do regulamento. Como forma de controle e atualização dos dados, a Lei Federal nº 
10.887/2004, determina que o ente responsável deverá realizar o recenseamento previdenciário, 
abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime, no mínimo a cada:  
a) 02 (dois) anos. 
b) 03 (três) anos. 
c) 05 (cinco) anos. 
d) 10 (dez) anos. 
 
23 - Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser 
organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu 
equilíbrio financeiro e atuarial. Analise as afirmativas abaixo que tratam dos critérios financeiros dos 
regimes próprios de previdência: 
I - Registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais, 
conforme diretrizes gerais. 
II - Cobertura da totalidade dos riscos previstos no plano de benefícios, independente do número de 
segurados, de modo que os regimes possam atender aos servidores de cargo efetivo. 
III - Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e cargos em comissão, 
assim como seus respectivos dependentes, permitido o pagamento de benefícios, mediante 
convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e Municípios e entre Municípios. 
Estão de acordo com a Lei Federal nº 9.717/1998 as afirmativas: 
a) Apenas a afirmativa I. 
b) Apenas a afirmativa II. 
c) Apenas a afirmativa III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
24 - A Lei Federal nº 101/2000, que trata da responsabilidade na gestão fiscal, dispõe sobre a criação 
do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e 
Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime 
geral da previdência social. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um recurso do referido fundo: 
a) Bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força 
de lei. 
b) Recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados e Municípios. 
c) Resultado da aplicação financeira de seus ativos. 
d) Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. 
 
25 - A Lei Municipal nº 488/2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa organizacional do 
RESERVA PREV, determina que estabelecer normas gerais de contabilidade e atuaria de modo a 
garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto, compete ao: 
a) Diretor Presidente.    c) Diretor Financeiro. 
b) Conselho Fiscal.    d) Conselho de administração.  
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26 - O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva – RESERVA PREV, 
em consonância com as diretrizes estratégicas de governo, tem por finalidade gerir o Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva, com base nas normas 
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, bem como 
administrar seus recursos financeiros. Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma atribuição do 
Departamento de Contabilidade do RESERVA PREV, segundo a Lei Municipal nº 488/2013:  
a) Emitir relatórios específicos atendendo as demandas existentes. 
b) Coordenação das ações de gestão orçamentária de planejamento financeiro. 
c) Superintender a administração e elaboração de folha de pagamento mensal. 
d) Programar e acompanhar a execução orçamentária. 
 
27 - A Resolução nº 3.922/2010, emitida pelo Banco Central do Brasil, determina que o percentual 
máximo dos recursos dos regimes próprios de previdência social que poderá ser utilizado com 
títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
(SELIC), segmento renda fixa é de: 
a) 40% (quarenta por cento). 
b) 60% (sessenta por cento). 
c) 80% (oitenta por cento). 
d) 100% (cem por cento). 
 
28 - A Portaria nº 403/2008 do Ministério da Previdência Social, que dispõe sobre as normas 
aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define que a taxa real de juros utilizada 
na avaliação atuarial deverá ter como referência a meta estabelecida para as aplicações dos 
recursos do RPPS na Política de Investimentos do RPPS, limitada ao percentual máximo anual de:  
a) 2% (dois por cento). 
b) 4% (quatro por cento). 
c) 6% (seis por cento). 
d) 8% (oito por cento). 
 
29 - Os recursos dos regimes próprios de previdência social, representados por disponibilidades 
financeiras, devem ser depositados em contas próprias, em instituições financeiras bancárias 
devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, controlados e 
contabilizados de forma segregada dos recursos do ente federativo. No que diz respeito aos 
recursos referidos, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma vedação da Resolução Bacen nº 
3.922/2010:  
a) Aplicar recursos em cotas de fundos de investimento imobiliário, com cotas negociadas em bolsa de 
valores. 
b) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de 
derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido. 
c) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios não 
padronizados. 
d) Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cujas carteiras contenham títulos que 
ente federativo figure como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma. 
 
30 - Para cobertura das despesas do RPPS, a Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência 
Social, dispõe que poderá ser estabelecida em lei, Taxa de Administração sobre o valor total das 
remunerações proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício 
financeiro anterior. O percentual máximo da Taxa de Administração será de:  
a) 1% (um por cento). 
b) 2% (dois por cento). 
c) 3% (três por cento). 
d) 4% (quatro por cento). 

 

 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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