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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 50 (cinquenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

MATEMÁTICA 11 a 15 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 16 a 20 

LEGISLAÇÃO 21 a 30 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 31 a 50 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo:        

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema de Ricardo Azevedo e responda as 
questões de 01 a 05: 
 
Dentro do livro 
 
Tem partida 
Tem viagem 
Tem estrada 
Tem caminho 
Tem procura 
Tem destino 
Lá dentro do livro 
 
Tem princesa 
Tem herói 
Tem fada 
Tem feiticeira 
Tem gigante 
Tem bandido 
Lá dentro do livro 
 
Quanto mito 
Quanta lenda 
Quanta saga 
Quanto dito 
Quanto caso 
Quanto conto 
Lá dentro do livro 
 
Tem tragédia 
Tem comédia 
Tem teatro 
Tem poesia 
Tem romance 
Tem suspense 
Lá dentro do livro 
 
Tem passado 
Tem presente 
Tem futuro 
Tem moderno 
Tem o velho 
Tem o novo 
Lá dentro do livro 
 
Tem verdade 
Tem mentira 
Tem juízo 
Tem loucura 
Tem ciência 
Tem bobagem 
Lá dentro do livro 
 
Tem estudo 
Tem ensino 
Tem lição 
Tem exercício 
Tem pergunta 
Tem resposta 
Lá dentro do livro 
 
Quanta regra 
Quanta norma 
Quanta ordem 
Quanta lei 
Quanta moral 
Quanto exemplo 
Lá dentro do livro 
 
Tem imagem 

Tem pintura 
Tem desenho 
Tem gravura 
Tem estampa 
Tem figura 
Lá dentro do livro 
 
Tem desejo 
Tem vontade 
Tem projeto 
Tem trabalho 
Tem fracasso 
Tem sucesso 
Lá dentro do livro 
 
Quanta gente 
Quanto sonho 
Quanta história 
Quanto invento 
Quanta arte 
Quanta vida 
Há dentro de um livro! 
 

Questão 01  
 
Exemplos de antítese: 
 

(A) Verdade – Mentira / Velho – Novo. 
(B) Estampa – Figura / Sonho – Vida. 
(C) Livro – Regra / Pintura – Desenho. 
(D) Tragédia – Comédia -  Lição – Exercício. 
(E) Mito – Lenda / Fada – Feiticeira. 

 

Questão 02  
 
Por meio de _____________ curtas, com sete 
_________________ cada, o poeta da literatura infanto-
juvenil Ricardo Azevedo apresenta as possibilidades 
que podem existir dentro do livro. Selecione a 
alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas: 
 

(A) Frases – Métricas. 
(B) Estrofes – Versos. 
(C) Parágrafos – Falas. 
(D) Segmentos – Trechos. 
(E) Frases – Estrofes. 

 

Questão 03  
 

Qual trecho do poema apresenta exemplos de gêneros 
textuais? 
 

(A) Tem desejo, tem vontade, tem projeto... 
(B) Quanta regra, quanta norma... 
(C) Tem passado, tem presente, tem futuro... 
(D) Tem tragédia, tem comédia... 
(E) Tem princesa, tem herói, tem fada... 

 

Questão 04  
 
Das palavras selecionadas, qual contém encontro 
consonantal? 
 

(A) Viagem. 
(B) Caminho. 
(C) Exemplo. 
(D) Figura. 
(E) Sucesso. 
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Questão 05  
 
Quanto ao sentido do poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) A leitura é uma viagem sem pé nem cabeça. 
(B) A leitura é inacessível às crianças. 
(C) O ato de ler é um ato confuso. 
(D) Dentro de um livro pode haver tudo que couber 

à imaginação do leitor, é um espaço que cabe 
muitas possibilidades. 

(E) Ler é se autoconhecer. 
 

 
Leia a notícia, a seguir, e responda as questões 06 a 
08. 
 

'Crianças precisam ler', diz menino de MT que 
arrecadou mais de 2 mil livros 

 
Desde que teve a ideia de construir uma 

biblioteca comunitária, Jefferson Gabriel da Silva Melo, 
de 12 anos, já conseguiu arrecadar mais de dois mil 
livros. O garoto mora com os pais no Distrito de 
Bonsucesso na cidade de Várzea Grande, região 
metropolitana de Cuiabá. No começo deste ano 
Jefferson começou a arrecadar os livros para permitir 
que as crianças e moradores da comunidade possam 
ter acesso à leitura, já que a única escola da região 
não tem biblioteca. 

No Dia das Crianças, Jefferson vai participar 
de atividades com outras crianças e eventos em 
comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, na 
comunidade onde mora. “As crianças precisam ter 
alguma atividade, precisam ler”, comentou o garoto. 
Todos os livros que Jefferson ganhou ficam estocados 
na casa e na área da residência da família. Segundo o 
ele, não há mais espaço na área para colocar os livros, 
que não param de chegar na casa. 

Pessoas que souberam da iniciativa de 
Jefferson se comoveram e decidiram doar materiais 
para a construção da biblioteca. A ideia é aproveitar o 
espaço de um centro comunitário e construir a 
biblioteca no mesmo local. Um empresário decidiu 
doar um computador para a futura biblioteca de 
Jefferson. 

“Na minha casa não tem mais espaço. A área 
está cheia de livros. Ganhei um computador e vou usá-
lo na biblioteca que vamos construir. Continuo 
juntando os livros até conseguirmos o local”, disse. 

A casa de Jefferson está cheia de livros 
didáticos, enciclopédias, atlas, gibis, dicionários e 
romances. Enquanto a biblioteca não começa a 
funcionar, os moradores e estudantes visitam a casa 
do adolescente para consultar os livros. 
 

Questão 06  
 
Quanto à notícia, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Jefferson arrecadou mais de dois mil livros, que 
estão estocados em sua residência. 
 

(B) Dentre os exemplares de livros que Jefferson 
possui, constam: didáticos, enciclopédias, atlas, 
gibis, dicionários e romances. 

 
(C) A biblioteca construída por Jefferson é 

frequentada por moradores da cidade de Várzea 
Grande. 

 

 

(D) Por meio de doação, Jefferson ganhou um 
computador. 

 
(E) A única escola da região onde Jefferson mora 

não possui biblioteca. 
 

Questão 07  
 
Na oração: “A área está cheia de livros”, o verbo 
“estar” funciona sintaticamente como: 
 

(A) Verbo Transitivo Direto. 
(B) Verbo Transitivo Indireto. 
(C) Verbo Intransitivo. 
(D) Verbo Transitivo Direto e Indireto. 
(E) Verbo de Ligação. 

 

Questão 08  
 
Em: “As crianças precisam ter alguma atividade”, o 
sujeito classifica-se como: 

 

(A) Indeterminado. 
(B) Composto. 
(C) A oração não tem sujeito. 
(D) Oculto 
(E) Simples. 

 

Questão 09  
 
Qual palavra está escrita com a grafia INCORRETA, de 
acordo com as normas da Língua Portuguesa? 
 

(A) Pregudicar. 
(B) Pelejar. 
(C) Ajuste. 
(D) Agenda. 
(E) Gorjeta. 

 

Questão 10  
 
Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao emprego 
do acento indicativo de crase: 
 

(A) O homem ficou à relatar o ocorrido na 
delegacia. 
 

(B) Ontem, às nove horas, a energia acabou em 
todo o bairro. 

 
(C) A criança colocou à bola no cesto de roupas. 

 
(D) De seis à dez da manhã o sol é benéfico. 

 
(E) À muitos casos de violência doméstica no Brasil. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 11  
 
Uma pessoa sacou R$ 2320,00 do valor que havia em 
sua conta bancária. Considerando que o saldo em sua 
conta bancária antes de realizar o saque era de R$ 
8000,00, podemos afirmar que a quantia que foi 
retirada representa em relação ao saldo anterior a 
porcentagem de: 
 

(A) 18%. 
(B) 29%. 
(C) 34%. 
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(D) 38%. 
(E) 43%. 

 

Questão 12  
 
Leonardo vendeu um carro por R$ 8000,00 e aplicou 
todo o dinheiro na poupança à taxa de juros simples 
de 3 % ao mês. Sabendo que essa quantia ficou 
aplicada por um período de 18 meses, é CORRETO 
afirmar que o juro obtido nessa aplicação é igual a: 

 
(A) R$ 3740,00. 
(B) R$ 3970,00. 
(C) R$ 4286,00. 
(D) R$ 4320,00. 
(E) R$ 5318,00. 

 

Questão 13  
 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) 15 kg é igual a 150000 g. 
(B) 10000 m é igual a 1 km. 
(C) 1 m² é igual a 10000 cm². 
(D) 1 m é igual a 1000 cm. 
(E)  2 m³ é igual a 200000 cm³. 

 

Questão 14  
 
O proprietário de um sítio contratou uma empresa para 
construir um reservatório de água no formato de um 
paralelepípedo. Sabendo que o reservatório foi 
construído com as seguintes dimensões: 12 m de 
largura, 19 m de comprimento e 4 m de profundidade, 
podemos afirmar sobre esse reservatório que: 

 

(A) O volume máximo do reservatório é de 2750 m³ 
de água. 
 

(B) O reservatório não comporta um volume maior 
que 800 m³ de água. 

 
(C) O reservatório não comporta um volume igual a 

900 m³ de água. 
 

(D) O reservatório comporta um volume maior que 
2900 m³ de água. 

 
(E) O volume máximo desse reservatório é de 912 

m³ de água. 
 

Questão 15  
 
Um pintor foi contratado para pintar um muro 
retangular com 32,7 m de comprimento e 3 m de altura. 
Sabendo que ele irá receber R$ 8,00 por cada metro 
que pintar, assinale a alternativa que representa o 
valor total que o pintor deve receber ao terminar o 
serviço. 

 
(A) R$ 784,80. 
(B) R$ 810,00. 
(C) R$ 865,30. 
(D) R$ 900,00. 
(E) R$ 928,45. 

 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 16  
 
Sobre ecologia, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Em ecologia, a COMUNIDADE inclui grupos de 
indivíduos de uma mesma espécie. 
 

(B) Em ecologia, a POPULAÇÃO inclui todos os 
indivíduos de uma mesma área. 

 
(C) Em ecologia, o ECOSSISTEMA é a porção da 

terra biologicamente habitada.  
 

(D) Em ecologia, a BIOESFERA é o conjunto 
formado pela comunidade de indivíduos vivos e 
o meio ambiente inerente.  

 
(E) Em ecologia, a CULTURA é o conjunto de 

etnias. 
 

Questão 17  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. São ecossistemas 
todos os exemplos abaixo: 
 

(A) Uma astronave. 
(B) Uma lagoa.  
(C) Um pasto.  
(D) Uma colônia de corais.  
(E) O solo. 

 

Questão 18  
 

O conceito antropológico de cultura define o termo 
como: 
 

(A) um elemento que aproxima os homens das 
plantas. 
 

(B) origem do homem. 
 

(C) um elemento  de origem racial. 
 

(D) um traço distintivo do homem, mas que não é 
homogêneo. 

 
(E) as capacidades e os hábitos dos animais. 

 

Questão 19  
 
Em relação à política nacional de desenvolvimento 
urbano que foi estruturada nos anos de ______ por 
meio da montagem de um sistema de financiamento de 
habitação e saneamento. 

 
(A) 1960/1970. 
(B) 1990. 
(C) 1998. 
(D) 2001. 
(E) 2002. 

 

Questão 20  
 
O Município de Tijucas do Sul tem ainda, como 
atividade predominante: 

 
(A) Pesca. 
(B) Agricultura. 
(C) Laticínios. 
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(D) Vinhos. 
(E) Caça. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Questão 21  
 
Levando em consideração o disposto na Lei Municipal 
nº 50/2005, é CORRETO afirmar:  
 

(A)              de cargo efetivo nunca será a 
pedido do servidor.  
 

(B)       o                                     
                               do mesmo 
quadro. 

 

(C)                                            
                     blico, com valor fixado em 
Lei. 

 

(D) A nacionalidade brasileira não é um dos 
requisitos básicos para a investidura em cargos 
públicos municipais.  

 
(E)                                                

          de outros requisitos estabelecidos em 
lei. 
 

Questão 22  
 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Tijucas 
do Sul - PR é INCORRETO: 
 

(A) O vereador poderá renunciar ao mandato 
mediante ofício, com firma reconhecida, dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal. 
 

(B) Antes da posse e ao término do mandato os 
vereadores deverão apresentar declaração de 
seus bens. 

 

(C) Imediatamente após a sessão de instalação e 
posse, os vereadores reunir-se-ão sob a 
presidência do mais idoso dentre os eleitos e, 
presente a maioria absoluta dos seus membros, 
elegerão os componentes da mesa diretora da 
Câmara Municipal, por escrutínio secreto e 
maioria de votos, considerando-se 
automaticamente empossados os eleitos.  

 

(D) A Mesa Diretora da Câmara Municipal será 
composta do Presidente, do Vice-Presidente, do 
1º secretário e do 2º secretário. 

 

(E) Não é necessária a autorização legislativa para 
a outorga da concessão administrativa de bens 
de uso comum do povo. 

 

Questão 23  
 
A respeito do regime próprio de previdência social do 
Município de Tijucas do Sul - PR, de acordo com a Lei  
Municipal nº 289/2012, é INCORRETO afirmar:  

 
(A)                                            

                                              
                                         
 

(B) A      -            devido ao segurado que 
ficar incapacitado para a atividade de seu cargo 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

(C)          -                                 
                                   
              em aposentadoria por invalidez. 

 

(D)                      forem segurados, apenas 
um deles, ou pai ou mãe, te                    -
    lia. 
 

(E) O        -                                      
                                           
                                              
                                              
                                          de 
filhos ou equiparado                            
                   

 

Questão 24  
 
De acordo com o disposto na Lei Municipal nº 50/2005, 
é INCORRETO afirmar: 
 

(A)                                                
                                              
          certo e c                         
                              -                  
                                    e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional. 
 

(B)                        considerados de 
carreira ou isolados. 

 

(C) Os vencimentos dos                  
                                               
                                         
            iguais ou assemelhadas. 

 

(D)                                               
                                      do ato de 
provimento,             por mais cinco (5) dias 
a requerimento do interessado. 

 

(E)                                             
                     contados da data da posse. 

 

Questão 25  
 

Conforme disposto na Lei Orgânica do Município de 
Tijucas do Sul, é CORRETO afirmar: 
 

(A) O governo do Município é exercido apenas e 
unicamente pela Câmara Municipal.  
 

(B) A Câmara Municipal é constituída de vereadores 
em número proporcional à população do 
Município. 

 

(C) O vereador que não tomar posse na sessão 
prevista neste artigo deverá fazê-lo até trinta 
(30) dias depois da primeira sessão ordinária da 
legislatura, sob pena de ser considerado 
renunciante, salvo motivo de doença 
comprovada. 

 

(D) Compete privativamente ao vice-prefeito 
conceder licença ao Prefeito e aos vereadores. 

 

(E) Os vereadores não poderão desde a posse 
celebrar ou manter contrato com o Município, 
autarquias, empresas de economia mista, 
empresas públicas, fundações e empresas 
concessionárias de serviços públicos 
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municipais, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes.  

 

Questão 26  
 

Segundo a Lei Orgânica do Município de Tijucas do 
Sul, é INCORRETO:  
 

(A) A família, a sociedade e o Município têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, assegurando 
sua participação na comunidade, deferindo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
direito à vida digna. 
 

(B) Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em seus lares. 

 

(C) É assegurada aos servidores públicos 
municipais, na forma da lei, a percepção do 
benefício do vale transporte. 

 

(D) Os programas de amparo aos idosos serão 
executados única e exclusivamente nas 
Unidades de Pronto Atendimento, não podendo 
serem executados nos lares em que residem.  

 

(E) As condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
administrativas, independentemente de reparar 
os danos causados. 

 

Questão 27  
 
De acordo com o disposto na Lei Municipal nº 50/2005 
não constitui uma forma de provimento em cargo 
público: 
 

(A) Nomeação. 
(B) Aproveitamento. 
(C) Demissão. 
(D) Recondução. 
(E) Reversão. 

 

Questão 28  
 
Segundo a Lei Municipal nº 50/2005, não será 
concedida licença ao servidor: 
 

(A)                                              
    lia. 
 

(B) por colação de grau em curso de nível superior. 
 

(C) para atividade política. 
 

(D) para desempenho de mandato eletivo em 
entidade classista. 

 
(E) para tratar de interesses particulares. 

 

Questão 29  
 
Conforme o disposto na Lei Municipal nº 282/2012, é 
INCORRETO:  
 

(A)                       -             devido a 
partir da data do nascimento do filho. 
 

(B) As cotas do        -                  
                                        
                        cio. 

(C)          -                                
                                              
                                        
                                             ria. 

 

(D)          -                                   
           crimino                        
                                de duas 
semanas. 

 

(E)          -                                   
              por incapacidade. 

 

Questão 30  
 
De acordo com a Lei Municipal nº 50/2005, a respeito 
das vantagens que podem ser percebidas pelo 
servidor, é INCORRETO afirmar: 

 
(A)                                             

                                   es funcionais. 
 

(B)                     se incorporam ao 
vencimento para qualquer efeito. 

 

(C)                                            
          para a                    o 
estabelecidas em regulamento. 

 

(D)                                                  
                                             
                                                   
                    para cobrir as despesas de 
pou                            o urbana. 

 

(E)                                              
                                        
                                        
                                     ntico 
fundamento. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 31  
 
Quanto ao aspecto orçamentário, segundo a Lei nº 
4.320/64 art.35, incisos l e ll, pertencem ao exercício 
financeiro somente as: 

 
(A) Receitas nele arrecadadas e despesas nele 

arrecadadas. 
 

(B) Despesas arrecadas e receitas empenhadas. 
 

(C) Receitas e Despesas empenhadas. 
 

(D) Receitas e Despesas arrecadadas. 
 

(E) Receitas nele arrecadadas e despesas nele 
empenhadas. 

 

Questão 32  
 
De acordo com a Resolução BACEN nº 3.922 de 25 de 
novembro de 2010, publicada no DOU DE 29/11/2010, 
dispõe em seu artigo 3º que para efeito desta 
Resolução, são considerados recursos: 
 

I. As disponibilidades oriundas das receitas 
correntes e de capital. 
 

II. Os demais ingressos financeiros auferidos 
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pelo regime próprio de previdência social. 
 

III. As despesas financeiras. 
 

IV. Os títulos e os valores mobiliários. 
 

V. Os custos vinculados por lei ao regime 
próprio de previdência social. 

 
VI. Demais bens, direitos e ativos com finalidade 

previdenciária do regime próprio de 
previdência social. 
 

(A) Apenas a VI está correta. 
(B) As alternativas l, ll, lV e Vl estão corretas. 
(C) Apenas a V está correta. 
(D) Todas estão corretas. 
(E) Todas estão incorretas. 

 

Questão 33  
 
Conforme a Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 
2008 – DOU de 11/07/2008 - Alterado, recentemente 
pela Portaria MPS nº 300, de 03/07/2015, em seu artigo 
4º, cita que o CRP será exigido nos seguintes casos: 

 
I. Realização de transferências voluntárias de 

recursos pela União. 
 

II. Celebração de acordos, contratos, convênios 
ou ajustes, bem como recebimento de 
empréstimos, financiamentos, avais e 
subvenções em geral de órgãos ou 
entidades da Administração direta e indireta 
da União. 

 
III. Liberação de recursos de empréstimos e 

financiamentos por instituições financeiras 
federais. 

 
IV. Pagamentos dos valores devidos pelo 

Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
em razão do disposto na Lei nº 9.796, de 5 de 
maio de 1972. 

 
(A) As alternativas l e lV estão corretas. 
(B) Todas as alternativas estão corretas. 
(C) As alternativas l, ll e lll estão corretas. 
(D) Apenas a alternativa lV é correta. 
(E) Todas alternativas estão incorretas.  

 

Questão 34  
 
Para os efeitos da Portaria MPS nº 403, de 10 de 
dezembro de 2008, publicada no DOU de 11/12/2008 
considera-se Equilíbrio Financeiro como sendo: 

 
(A) Garantia de equivalência, a valor presente, entre 

o fluxo das receitas estimadas e das obrigações 
projetadas, apuradas atuarialmente, a longo 
prazo. 

(B) O conjunto de benefícios de natureza 
previdenciária oferecidos aos segurados do 
respectivo RPPS, segundo as regras 
constitucionais e legais previstas, limitados aos 
estabelecidos para o Regime Geral de 
Previdência Social. 

 
(C) Garantia de equivalência entre as receitas 

auferidas e as obrigações do RPPS em cada 
exercício financeiro. 

 

(D) Estudo técnico desenvolvido pelo atuário, 
baseado nas características biométricas, 
demográficas e econômicas da população 
analisada, com o objetivo principal de 
estabelecer, de forma suficiente e adequada, os 
recursos necessários para a garantia dos 
pagamentos dos benefícios previstos pelo 
plano. 

 
(E) Definição das fontes de recursos necessárias 

para o financiamento dos benefícios oferecidos 
pelo Plano de Benefícios e taxa de 
administração, representadas pelas alíquotas de 
contribuições previdenciárias a serem pagas 
pelo ente federativo, pelos servidores ativos e 
inativos e pelos pensionistas ao respectivo 
RPPS e aportes necessários ao atingimento do 
equilíbrio financeiro e atuarial, com 
detalhamento do custo normal e suplementar. 
 

Questão 35  
 
O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
estabelece as metas e prioridades para o exercício 
financeiro seguinte; orienta a elaboração do 
Orçamento; dispõe sobre alteração na legislação 
tributária; estabelece a política de aplicação das 
agências financeiras de fomento. Com base na LDO 
aprovada pelo Legislativo, a ___________________ 
elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte, 
em conjunto com os __________________ e as 
unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e 
Judiciário. Por determinação constitucional, o governo 
é obrigado a encaminhar o Projeto de 
_________________ ao Congresso Nacional até 31 de 
agosto de cada ano.  

 
Assinale a alternativa que completa as colunas 
CORRETAMENTE. 

 
(A) União - deputados - Lei do Orçamento. 

 
(B) Assembleia Legislativa - municípios - Lei 

Trabalhista. 
 

(C) Secretaria de Orçamento Federal (SOF) - 
Ministérios - Lei do Orçamento. 

 
(D) União - Ministérios – Diretrizes. 

 
(E) Casa da Moeda - deputados – Orçamento. 

 

Questão 36  
 
O PPA - Plano Plurianual deve ser enviado pelo 
Presidente da República ao Congresso Nacional até: 
 

(A) 31 de Março do segundo ano de seu mandato. 
(B) 30 de setembro do quarto ano de seu mandato. 
(C) 15 de novembro do primeiro ano de seu 

mandato. 
(D) 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato. 
(E) 31 de dezembro do último ano de seu mandato. 

 

Questão 37  
 
De acordo com o artigo 168-A da Lei nº 9.983/2000 (Lei 
Ordinária de 14/07/2000), incorre em "Apropriação 
indébita previdenciária" quem deixar de repassar à 
previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional 
sob pena de: 
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(A) Reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 
(B) Reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
(C) Detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e 

multa. 
(D) Reclusão de 1 (um) a 12 (doze) anos, e multa. 
(E) Nenhuma das alternativas. 

 

Questão 38  
 
São os ingressos de recursos financeiros oriundos 
das atividades operacionais, para aplicação em 
despesas correspondentes, também em atividades 
operacionais, correntes ou de capital, visando o 
atingimento dos objetivos constantes dos programas e 
ações de governo". O texto se refere à/ao(s): 

 
(A) Despesas Tributárias. 
(B) Planejamento Orçamentário. 
(C) Receitas Correntes. 
(D) Recursos Públicos. 
(E) Empenho de Despesa. 

 

Questão 39  
 
Art. 3º A Previdência Social tem por fim assegurar aos 
seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, idade 
avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, 
encargos de família e reclusão ou morte daqueles de 
quem dependiam economicamente. Parágrafo único. A 
organização da Previdência Social obedecerá aos 
seguintes princípios e diretrizes:  
 

I. Universalidade de participação nos planos 
previdenciários, mediante contribuição. 
 

II. Valor da renda mensal dos benefícios, 
substitutos do salário-de-contribuição ou do 
rendimento do trabalho do segurado, não 
inferior ao do salário mínimo. 

 
III. Cálculo dos benefícios considerando-se os 

salários-de-contribuição, corrigidos 
monetariamente. 

 
IV. Preservação do valor real dos benefícios. 

 
V. Previdência complementar facultativa, 

custeada por contribuição adicional. 
 

(A) As alternativas l, ll e V estão corretas. 
(B) Somente alternativa lll está incorreta. 
(C) Todas alternativas estão incorretas. 
(D) As alternativas l e ll estão incorretas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 40  
 
Da Contribuição dos Segurados Empregado, 
Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso, é 
calculada mediante a aplicação da correspondente 
alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, 
de forma não cumulativa, quais os percentuais 
aplicados: 

 
(A) 7%, 8% e 10%. 
(B) 8%, 9% e 11%. 
(C) 8%, 10% e 11%. 
(D) 7%, 9% e 12%. 
(E) 8%, 9% e 12%. 

 
 

Questão 41  
 
Em conformidade com a Portaria MPS 204/2008 o CRP-
Certificado de Regularidade Previdenciário será 
fornecido pela: 

 
(A) Secretaria de Finanças da Previdência Social. 
(B) Secretaria de Políticas de Previdência Social. 
(C) Secretaria de Segurança Pública. 
(D) DATAPREV. 
(E) Secretaria de Previdência Complementar. 

 

Questão 42  
 
Não poderá participar direta ou indiretamente da 
licitação ou da execução de obra ou serviços e do 
fornecimento de bens a ele necessário, de acordo com 
o artigo 9° da Lei nº 8666/93: 

 
(A) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa 

física e jurídica. 
 

(B) Empresa, isoladamente ou em consórcio 
responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5 % (cinco por cento) do capital com direito a 
voto ou controlador responsável técnico ou 
subcontratado. 

 
(C) Servidor ou dirigente de órgão de entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 
 

(D) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 

(E) Somente as alternativas A e B estão corretas. 
 

Questão 43  
 
No Art. 4º da Portaria MPS nº 403/2008, Os RPPS – 
poderão adotar quais regimes de financiamento de seu 
plano de benefícios para observância do equilíbrio 
financeiro e atuarial? 

  
(A) Regime Financeiro de Capitalização; Regime 

Financeiro de Repartição de Capitais de 
Cobertura; e Regime Financeiro de Repartição 
Simples.  

 
(B) Regime financeiro de Sociedade; Regime 

Financeiro de Empresas Individuais; Regime 
Financeiro de Sociedade Simples. 

 
(C) Regime Financeiro de Capital Social; Regime 

Financeiro de Sociedade Civil. 
 

(D) As alternativas A e B estão corretas. 
 

(E) As alternativas A e C estão corretas. 
 

Questão 44  
 
No caso de extinção de regime próprio de previdência 
social, assumirão integralmente a responsabilidade 
pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a 
sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos 
requisitos necessários a sua concessão foram 
implementados anteriormente à extinção do regime 
próprio de previdência social: 

 
(A) Distrito Federal. 
(B) União. 
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(C) União e o Estado. 
(D) Municípios. 
(E) A União, o Estado, o Distrito Federal e os 

Municípios. 
 

Questão 45  
 
A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus 
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, 
por motivo de: 

 
(A) Incapacidade. 
(B) Idade avançada, tempo de Serviço. 
(C) Reclusão. 
(D) Morte daqueles de quem dependiam 

economicamente. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 46  
 
Art. 3

o
, § 1

o
  da Lei n° 9796/1999, o Regime Geral de 

Previdência Social deve apresentar a cada regime de 
origem os seguintes dados referentes a cada benefício 
concedido com cômputo de tempo de contribuição no 
âmbito daquele regime de origem: 

 
(A) Não será necessária a identificação do 

dependente em hipótese alguma; a renda 
mensal inicial e a data de início do benefício; a 
soma do tempo de serviço total do segurado 
correspondente ao tempo de contribuição no 
âmbito daquele regime de origem.  
 

(B) Identificação do segurado e, se for o caso, de 
seu dependente; a renda mensal inicial e a data 
de início do benefício; o percentual do tempo de 
serviço total do segurado correspondente ao 
tempo de contribuição no âmbito daquele 
regime de origem. 

 
(C) Identificação do segurado e, se for o caso, de 

seu dependente; a renda anual e a data de 
concessão do benefício; o percentual do tempo 
de serviço total do segurado correspondente a 
soma de contribuição no âmbito daquele regime 
de origem. 

 
(D) Não será necessária identificação do segurado; 

a renda mensal inicial e a data de início do 
benefício; o percentual do tempo de serviço total 
do segurado correspondente ao tempo de 
contribuição no âmbito daquele regime de 
origem. 

 
(E) Identificação do segurado e, se for o caso, de 

seu dependente; a renda mensal inicial e a data 
de início do benefício; a soma do tempo de 
serviço total do segurado correspondente ao 
tempo de contribuição no âmbito daquele 
regime de origem. 

 

Questão 47  
 
A aposentadoria por idade ao trabalhador urbano será 
devida ao segurado que, cumprida a carência exigida: 

 
(A) Completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 

se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 
 
(B) Completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 

se homem, e 65 (sessenta e cinco), se mulher. 
 

(C) Completar 60 (sessenta) anos de idade, se 
homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher. 

 
(D) Completar 62 (sessenta e dois) anos de idade, 

se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 
 
(E) Completar 63 (sessenta e três) anos de idade, 

se homem, e 61 (sessenta e um), se mulher. 
 

Questão 48  
 
No Art. 1º da Portaria MPS 509/2013, são corretos 
afirmar que os procedimentos contábeis aplicados ao 
RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios deverão observar 
o previsto no:    

              
(A) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público – MCASP- aprovado pelo Ministério da 
Previdência Social. 
  

(B) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público – MCASP- aprovado pela Secretaria de 
Finanças da Previdência Social. 

 
(C) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - MCASP, aprovado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

 
(D) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - MCASP, aprovado pela Secretaria da 
Fazenda. 

 
(E) Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público - MCASP, aprovado pela Secretaria da 
Educação. 

 

Questão 49  
 
O Art. 9º da Lei nº 8212/1991 afirma que são objetos de 
leis específicas, que regulamentarão sua organização 
e funcionamento as áreas de: 
 

(A) Saúde, Assistência Social e Educação. 
(B) Educação, Saúde, e Previdência Social. 
(C) Previdência Social, Assistência Social e 

Educação. 
(D) Saúde, Previdência Social e Assistência Social.  
(E) Assistência Social, Saúde e Financeira. 

 

Questão 50  
 
A Lei nº 8666/93 diz respeito a: 
 

(A) Licitação. 
(B) Lei Orçamentária Anual. 
(C) Lei de Reponsabilidade Fiscal. 
(D) Lei das Diretrizes Orçamentárias. 
(E) Compensação Financeira. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
Concurso Público Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Tijucas do Sul - PR  

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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