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VERIFIQUE SE ESTE CADERNO 

 

- Corresponde a sua opção de cargo 

 

INSTRUÇÕES  
 

- Contém 40 questões objetivas, numeradas de 1 a 40. 

- Contém o tema da Prova Discursiva - Redação e o espaço destinado ao rascunho.  

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

Essa resposta deve ser marcada na FOLHADE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 

- Procurar, na FOLHADE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu. 

- Marcar essa letra na FOLHADE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A C   D E 

- Fazer a Prova Discursiva - Redação, usando para rascunho o espaço a ela reservado 

 

ATENÇÃO: 

 
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta. 

- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

- Responda a todas as questões. 

- Em nenhuma hipótese o rascunho da Redação será considerado na correção. 

- Não será permitido o uso de quaisquer outras folhas de papel para rascunho da Prova Discursiva - Redação. 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

- Você terá 3h30min para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas, bem como para elaborar 

a Redação e transcrevê-la para a Folha de Resposta correspondente. 

- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a Folha de Resposta da 

Prova Discursiva - Redação. 

                      Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
PORTUGUÊS 

 

Atenção: As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto 

que segue. 

 

O assassino era o escriba 

 

Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito 

inexistente. 

Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, 

regular como um paradigma da 1ª conjugação. 

Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, 

ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito 

assindético de nos torturar com um aposto. 

Casou com uma regência. 

Foi infeliz. 

Era possessivo como um pronome. 

E ela era bitransitiva. 

Tentou ir para os EUA. 

Não deu. 

Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. 

A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, 

conectivos e agentes da passiva o tempo todo. 

Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. 

 

Paulo Leminski. Caprichos e relaxos. São Paulo: 

Brasiliense,1983. p.144 

 

 

1. Sobre o texto em questão é correto afirmar que: 

 

(A) Sua principal intenção é provocar efeito de humor 

fazendo trocadilhos com elementos da sintaxe e da 

semântica da língua portuguesa. 

(B) Autor quer explicar o que acontece na língua 

portuguesa através da utilização dos termos 

gramaticais. 

(C) As referências gramaticais do texto permitem que se 

conclua que o autor desconhece o assunto. 

(D) Texto é propriamente confessional sobre um 

assassinato e uma declaração do eu-lírico que se 

sente culpado ao matar seu professor. 

(E) Trata-se de um poema emotivo, que retrata bem o tipo 

de informação referencial: uma aula desinteressante 

que critica a alienação da análise sintática e que se 

deve ao fato da não contextualização dos conteúdos. 

 
2. O texto ‘O assassino era o escriba’ é um poema. 

Apresenta suspense e mistério típicos de uma narrativa 
policial. Nele, o poeta cria um narrador em primeira pessoa que 
descreve, nos sete primeiros versos, um sujeito. Do oitavo ao 
décimo sexto verso, o narrador resume os fracassos desse 
sujeito. Do ponto de vista de tais reflexões e da releitura do 
poema, considera-se que a alternativa correta é: 
 

I. O professor/personagem é apresentado como um 
profissional reflexivo, que compreende o ensino da língua 
portuguesa como algo bem próximo do português que se 
usa no dia a dia. 
II. O último verso esclarece o epílogo da história de 
suspense, a partir da recomposição do desenlace: o 
assassino é o aluno, a vítima é o professor, a arma do 
crime é um objeto. 
III. O professor, na perspectiva do aluno, é visto 

positivamente como um profissional preocupado com o 
ensino da teoria gramatical, pois oferece a esse aluno a 
meta-língua, em forma de conceitos, regras, exceções. 
 
Está correta, apenas: 

 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) Nenhuma das alternativas. 
(E) Todas as alternativas 

 

 
3. No verso “E ela era bitransitiva", podemos afirmar que o 

autor faz alusão à transitividade dos verbos, ou seja, à 
necessidade de complementos ou não para o entendimento 
completo de um verbo, ao mesmo tempo em que sugere uma 
vida dupla da personagem. Sobre a transitividade dos verbos, 
pode-se dizer que: 

 
 I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e indiretos. 

II. Verbos transitivos diretos complementam seu sentido 
com objetos diretos, ou seja, objetos sem preposição. 

III. Verbos transitivos indiretos complementam seu sentido 
com objetos indiretos, ou seja, objetos com preposição. 

IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido com 
objetos diretos e indiretos. 

(A) I, II, III e IV estão corretas; 
(B) Somente I, II e III estão corretas; 
(C) Somente I, II e IV estão corretas; 
(D) Somente I, III e IV estão corretas; 
(E) Somente II, III e IV estão corretas. 

 

 
4. O sujeito compõe o chamado termo essencial da oração. 

Recebe essa classificação em razão de sua importância para o 
enunciado, embora, mesmo que contraditório, possam existir 
orações sem sujeito. Na frase: “Acharam um artigo indefinido 
em sua bagagem”, o sujeito dessa oração é: 

 

(A) Simples; 

(B) Sujeito composto e anteposto ao verbo; 

(C) Sujeito elíptico; 

(D) Sujeito indeterminado; 

(E) Sujeito composto posposto ao verbo. 
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5. A análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e 

a ligação de cada elemento que forma um período. Sendo assim, 
qual a função sintática de “um artigo indefinido” no verso 13? 
 

(A) Objeto indireto; 

(B) Objeto direto; 

(C) Complemento nominal; 

(D) Objeto direto preposicionado; 

(E) Núcleo do objeto. 

 

 
9. Segundo a acentuação gráfica das palavras, a regra geral 

que acentua as palavras em destaque: dúvida, análise e 
sintática, é a mesma que ocorre nas palavras: 
 

(A) Assindético, partículas, exército; 

(B) Colégio, exército, automóvel; 

(C) Útil, colégio, cárcere; 

(D) Colégio, automóvel, cárcere; 

(E) Assindético, exército, útil. 

 

 

6. Ainda sobre a análise sintática e morfológica das orações do 

poema, podemos afirmar que: 
 
(A) A expressão “Meu professor de análise sintática” é um 

sujeito composto, formado por cinco vocábulos de 
classificações morfológicas diversas; 

(B) No título, o sujeito é “o escriba”, pois ele era o 
assassino; 

(C) No verso 13, a expressão “em sua bagagem”, é um 
adjunto adverbial de lugar, indicando onde acharam 
um artigo indefinido; 

(D) sinal de dois pontos utilizado no quinto verso é 
utilizado para enumerar as dúvidas do professor; 

(E) No primeiro verso, a palavra “Meu” é um pronome 
possessivo e a palavra “possessivo”, no verso 09, é 
um substantivo. 

 

 
10. A concordância é a relação estabelecida de forma 

harmônica entre os termos da oração, seja em número, pessoa 
ou gênero. Nas orações a seguir, todas estão corretas, exceto: 
 

(A) Segundo os dados, os alunos são bastante 

inteligentes. 

(B) Para emagrecer, devemos sempre ingerir menos 

carboidratos. 

(C) Maria e Cláudia compraram vestido e blusa lindo. 

(D) Envio-lhe anexas a esta receita as fotos que vão 

enfeitá-la. 

(E) Todos os celulares da loja foram roubados. 

 
7. O  final do poema, o autor utiliza a expressão “agentes da 

passiva” referindo-se às vozes verbais. Já no último verso do 

texto, “Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça” 

podemos observar a utilização da voz: 

 

(A) Reflexiva, pois o verbo é pronominal. 

(B) Ativa, pois o sujeito (narrador) é quem pratica a ação 

de matar o professor. 

(C) Passiva, visto que o professor foi morto pelo sujeito 

(narrador). 

(D) Reflexiva, já que o sujeito praticou a ação contra si 

mesmo. 

(E) Passiva analítica, pois está claro que o agente da 

passiva é o professor. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11. A Intranet é uma rede de computadores, que disponibiliza 

um conjunto de serviços análogo à Internet, também baseada 

na pilha de protocolos TCP/IP. Porém, é restrita a um local 

físico, ou seja, é uma rede fechada, interna e exclusiva. Se por 

acaso um colaborador tiver que acessá-la de casa, deverá 

estabelecer uma conexão segura do seu computador de casa à 

intranet da empresa. Para isso ele deverá estabelecer um 

(uma):  

(A) Firewall 

(B) DNS 

(C) LAN 

(D) VPN 

      (E) Captcha  

 
8. Podemos dizer que segundo a análise sintática da frase: “Foi 

infeliz”, a classificação do sujeito, o tipo de predicado e a 
função sintática de infeliz é: 
 

(A) Sujeito elíptico (ele), predicado nominal, predicativo do 

sujeito; 

(B) Sujeito simples, predicado nominal, complemento 

verbal; 

(C) Sujeito indeterminado, predicado verbal, complemento 

nominal; 

(D) Sujeito composto, predicado verbo-nominal, 

complemento verbo-nominal; 

(E) Sujeito simples, predicado verbal, predicativo do 

verbo. 

 
12. Na versão mais recente do Programa de navegação 

Google Chrome, ao clicar com o botão direito do mouse sobre 
uma guia do programa e selecionar a opção Fixar guia, na lista 
exibida, será possível: 

(A) Criar um ícone no canto superior esquerdo do 
navegador, o qual permitirá o acesso direto à página 
exibida. 

(B) Criar na área de trabalho do computador um ícone de 
atalho, o qual, ao ser selecionado, abrirá a página 
exibida. 

(C) Transformar a guia do navegador em uma nova janela. 
(D) Adicionar a página exibida pela guia à lista de páginas 

favoritas. 
(E) Duplicar a guia aberta, criando-se, assim, uma cópia 

da página exibida.  
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13. Leia as afirmativas a seguir: 

 

I. Fórmulas são operações matemáticas desconhecidas e 

raramente utilizadas em planilhas eletrônicas. 

 

II. O Microsoft Word 2010 é um programa de processamento 

de texto, projetado para ajudar o usuário a criar, organizar 

e escrever os documentos com mais eficiência. O Word 

também inclui ferramentas de edição e revisão para que o 

usuário possa colaborar com outras pessoas. 

 

III. Um editor de texto é um aplicativo de edição de 

arquivos/ficheiros de texto,  frequentemente equipados 

com sistemas operacionais ou pacotes de desenvolvimento 

de hardware, e pode ser usado para alterar arquivos de 

configuração e linguagem de programação de código fonte. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) A afirmativa I e III são verdadeiras. 

(B) A afirmativa I e III são falsas e a II é verdadeira 

(C) A afirmativa I é verdadeira  e a II é falsa. 

(D) Todas as alternativas são falsas. 

(E)  Todas as alternativas são verdadeiras 

 
15. A Microsoft Office é um pacote com diversos aplicativos 

para usos diversos. Entre os programas que compõem esse 
famoso pacote, destaca-se o Excel (planilha de cálculo), 
Observe o gráfico abaixo criado com a planilha eletrônica 
Microsoft Excel 2010 e  analise as proposições a seguir. 

 

 
 
I. Ao selecionar o gráfico acima, clique em Ferramentas do 
gráfico e na guia Layout para alterar o título e a legenda do 
gráfico. 
II. Para modificar os limites mínimo e máximo e a unidade 
principal do eixo vertical do gráfico acima, deve-se clicar 
no Eixo vertical, na opção Formatar Eixo Vertical. 
III. Para criar o gráfico acima, deve-se selecionar as 
colunas que contêm os dados, clicar na guia Inserir, no 
grupo Gráficos, escolher o Gráfico 2D, Coluna Agrupada. 
IV. O gráfico acima pode ser salvo como modelo para que 
possa ser usado como base para outros gráficos. Para 
isso, clique no gráfico que deseja salvar como um modelo. 
Na guia Design, no grupo Tipo, clique em Salvar como 
Gráfico Modelo. 
V. O estilo do gráfico acima pode ser modificado na guia 
Design, grupo Estilos de Gráfico. 
 
Estão corretas apenas: 
 
(A) II, IV e V. 
(B) II, III e V. 
(C) I, II e III. 
(D) I, III e IV. 
(E) I. III e V. 
 

 
14. As Mídias Sociais (também conhecidas como Redes 

Sociais) são sites e aplicativos que permitem a conexão, 

interação e compartilhamento de conteúdos entre os usuários.  

As mídias sociais mais populares atualmente são Facebook, 

Youtube, Instagram e WhatsApp. São canais importantíssimos 

para uma estratégia de Marketing Digital. 

 

Assinale a alternativa abaixo que retrata uma Rede Social 

baseada em imagens e outra de caráter profissional: 

 
(A) Google+ e Youtube 

(B) Instagram e Linkedin 

(C) Twitter e Instagram 

(D) Linkedin e Google+ 

(E) e) Youtube e Instagram 

 

TRIBUNAL DE CONTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

16. O Art. 71 da Constituição descreve que o controle externo, 

a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 

dentre outras atribuições: 

I. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República, mediante parecer prévio. 

II. Julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e 

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

Federal. 

III. Fiscalizar as contas nacionais das empresas 

supranacionais de cujo capital social a União não tenha 

nenhuma participação, de forma direta ou indireta, nos 

termos do tratado constitutivo. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 
(A) A afirmativa I e III são verdadeiras. 
(B) A afirmativa I e II são falsas e a III é verdadeira. 
(C) A afirmativa I e II são verdadeiras e a III é falsa. 
(D)  Todas as alternativas são falsas. 
(E)  Todas as alternativas são verdadeiras. 
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17. O Tribunal de Contas da União é integrado por nove 

Ministros, tem sede no Distrito Federal, possui quadro 

próprio de pessoal e tem jurisdição em todo o território 

nacional, exercendo, no que couber, as atribuições 

previstas no art. 96. Para a efetivação da nomeação dos 

Ministros  existem alguns requisitos que são exigidos. 

Marque a alternativa  que apresenta um requisito que não 

condiz com os requisitos para  o cargo. 

 
(A) Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e 

cinco anos de idade. 

(B) Idoneidade moral e reputação ilibada. 

(C) Participação política e identidade partidária. 

(D) Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, 

econômicos e financeiros ou de administração 

pública. 

(E) Mais de dez anos de exercício de função ou de 

efetiva atividade profissional que exija os 

conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos 

e financeiros ou de administração pública. 

 

20. A respeito do Poder Legislativo e da fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária, assinale a opção correta. 

(A) Se determinada comissão parlamentar de inquérito 
determinar a indisponibilidade de bens do investigado 
até o término das investigações, essa comissão 
extrapolará o âmbito de suas atribuições 
constitucionais. 

(B) Compete ao Congresso Nacional, mediante sanção 
do Presidente da República, dispor sobre a concessão 
e a renovação de concessão de emissoras de rádio e 
televisão. 

(C) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional 
dispor sobre planos e programas nacionais, regionais 
e setoriais de desenvolvimento. 

(D) Ocorrendo situação de urgência e relevância em 
período próximo às eleições, o presidente da 
República poderá editar medida provisória que tenha 
por objeto direito eleitoral. 

(E) Caso seja constatada irregularidade de natureza 
contábil em contrato celebrado pelo poder público 
federal, o Tribunal de Contas da União deverá sustar 
o contrato imediatamente, a fim de evitar lesão ao 
erário. 

 

18. No tocante à fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal 

encaminhará relatório de suas atividades ao 

(A) Congresso Nacional, semestralmente. 

(B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente. 

(C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e 

anualmente. 

(D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente. 

(E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Nos termos da denominada lei geral da previdência social do 
serviço público, de origem federal, a contribuição da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos 
respectivos regimes próprios de previdência social não poderá 
ser inferior ao valor: 
 

(A) Do subsídio básico 
(B) Da remuneração inicial 
(C) Da contribuição securitária 
(D) Do salário mínimo 
(E) Da contribuição do segurado 

 

 
22. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é um 

sistema de previdência estabelecido no âmbito de cada 

ente federativo, que assegura a todos os servidores 

titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefícios de 

aposentadoria e pensão por morte previstos no art. 40 da 

Constituição Federal. 

Assinale a alternativa incorreta  sobre os Benefícios 

concedidos pelo RPPS: 

 

(A) Aposentaria po invalidez 

(B) Aponsentadoria compulsória 

(C) Aposentadoria voluntária 

(D) Aposentadoria especial 

(E) Aponsetadoria involuntária 

 

19. Segundo o que dispõem, expressamente, as normas 

constitucionais que tratam do Tribunal de Contas da 

União, as decisões do Tribunal de que resulte imputação 

de débito ou multa 

(A) Devem reverter o valor arrecadado em favor do 
próprio Tribunal. 

(B) Serão registradas em livro próprio e deverão 
aguardar o respectivo pagamento por cinco anos. 

(C) Serão objeto de cobrança e arrecadação pelo 
Ministério Público do Tribunal. 

(D) Terão eficácia de título executivo. 

(E) Devem ser exigidas por meio de processo judicial 
perante o Tribunal Regional Federal. 

 

 



Prova de Ciências Atuariais 

6 
                          Prova de Ciências Atuariais 

 

 

 

 

23.  De acordo com a Lei Federal nº 9.717/1998, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) 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, deve ter 

o Regime de Previdência substituído e adequado ao 

novo órgão. 

 

(B) 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 inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, 

nem superior ao dobro desta contribuição. 

 

(C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não são responsáveis pela cobertura de eventuais 

insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, 

decorrentes do pagamento de benefícios 

previdenciários. 

 

(D) As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para os 

respectivos regimes próprios de previdência social 

serão inferiores às dos servidores titulares de cargos 

efetivos da União. 

 

(E) 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 poderão conceder benefícios 

distintos dos previstos no Regime Geral de 

Previdência Social. 

 

25. A Lei no 9.796, de 05/05/1999, Lei Hauly, dispõe sobre a 

compensação financeira entre os Regimes de Previdência 

Social e, nos casos de contagem recíproca do tempo de 

contribuição, o artigo 2o, para os efeitos de aposentadoria, 

considera o regime de origem e o regime instituidor. O primeiro 

estabelece o regime previdenciário ao qual 

 

(A) Dependente ou herdeiro esteve vinculado, sem que 

dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão; e 

o segundo, o regime previdenciário responsável pela 

transferência de valores para o regime de origem, e a 

contagem do seu tempo contribuição para efeito de 

aposentadoria. 

 

(B) Dependente ou herdeiro esteve vinculado, sem que 

dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão; e 

o segundo, o regime previdenciário responsável pela 

concessão e pagamento de benefício de 

aposentadoria ou pensão dela decorrente a segurado 

ou servidor público ou a seus dependentes com 

cômputo de tempo de contribuição no âmbito do 

regime de origem. 

 

(C) Segurado ou servidor público esteve vinculado sem 

que dele receba aposentadoria ou tenha gerado 

pensão para seus dependentes; e o segundo, o 

regime previdenciário responsável pela transferência 

de valores para o regime de origem, e a contagem do 

seu tempo contribuição para efeito de aposentadoria. 

 

(D) Segurado ou servidor público esteve vinculado sem 

que dele receba aposentadoria ou tenha gerado 

pensão para seus dependentes; e o segundo, o 

regime previdenciário responsável pela concessão e 

pagamento de benefício de aposentadoria ou pensão 

dela decorrente a segurado ou servidor público ou a 

seus dependentes com cômputo de tempo de 

contribuição no âmbito do regime de origem. 

 

(E) Responsável pela concessão e pagamento de 

benefício de aposentadoria ou pensão dela 

decorrente a segurado ou servidor público ou a seus 

dependentes com cômputo de tempo de contribuição 

no âmbito do regime de origem; e o segundo, o 

regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor 

público esteve vinculado sem que dele receba 

aposentadoria ou tenha gerado pensão para seus 

dependentes. 

 

24. Relacione os regimes previdenciários listados a seguir à 

descrição correta de seu momento ou de suas perspectivas. 
 
1- RGPS urbano 
 
2- RGPS rural 
 
3- RPPS federal 
 
( ) Apresenta elevado déficit, que tende a ser amenizado ao 
longo dos anos com a introdução do regime complementar, 
possibilitando migração dos contribuintes do regime antigo 
e sendo compulsório para os novos contribuintes. 
 
( ) Permite a aposentadoria por idade, mesmo que não 
tenha contribuído ao longo do ciclo de trabalho. 
 
( ) Sofreu diversas reformas ao longo dos anos, como a 
introdução do fator previdenciário que limita o benefício 
para aposentadorias precoces. 
 
Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a 
ordem apresentada. 
 

(A) 1, 2 e 3. 
(B) 1, 3 e 2. 
(C) 2, 1 e 3. 
(D) 2, 3 e 1. 
(E) 3, 2 e 1. 
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26. Segundo a Portaria MPS nº 204/2008, o Certificado de 

Regularidade Previdenciária (CRP) será exigido para fins de 

 

(A) Recebimento dos recursos do Fundo de Participação 

dos Estados (FPE). 

(B) Liberação de recursos de empréstimos e 

financiamentos por instituições financeiras públicas ou 

privadas. 

(C) Transferências voluntárias de recursos pela União. 

(D) Autorização para realização de concurso público. 

(E) Concessão de aposentadoria por tempo de 

contribuição. 

 

29. Quanto aos benefícios da Previdência Social, analise as 
afirmativas a seguir: 

 
I. A filiação dos segurados obrigatórios decorre do 

exercício de atividade vinculada ao Regime Geral de 

Previdência Social e independe de contribuição. 

Quanto ao segurado facultativo, sua filiação é ato 

volitivo e depende de inscrição e do pagamento da 

primeira contribuição.  

 

II. A manutenção da qualidade de segurado da 

Previdência Social, ou seja, a preservação de seus 

direitos, dar-se-á apenas com o pagamento de 

contribuições, considerando que o regime instituído 

pela Constituição de 1988 consiste em seguro social.  

 

III. A pensão por morte é devida a contar da data do 

óbito, ao conjunto de dependentes, que se estrutura 

em três classes. Na primeira classe, estão o cônjuge, 

companheira (o) e filhos; na segunda classe, os pais; 

e, na terceira, os irmãos, que são dependentes 

preferenciais. O valor da pensão será rateado em 

partes iguais entre todos os dependentes do 

segurado. 

 

IV. O salário-maternidade, por se revestir de natureza de 

direito trabalhista, é benefício previdenciário concedido 

apenas às seguradas empregadas.  

 

V. A contagem recíproca de tempo de contribuição diz 

respeito ao aproveitamento das contribuições recolhidas 

para diferentes regimes de Previdência Social. No entanto, 

é vedada a contagem do tempo de contribuição no regime 

público com o de contribuição na atividade privada, 

quando concomitantes. 

 

Assinale: 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

27. Determinado município do Estado da Paraíba aprovou e 

instituiu o regime próprio de previdência social (RPPS) para os 

seus servidores. Após diversos anos de déficit provenientes da 

má gestão, esse município pretende extinguir o seu regime de 

previdência. Nesse caso, 

 

(A) será vedado ao município extinguir o regime de 

previdência por ele implementado. 

 

(B) b) será admitida a extinção do regime instituído, desde 

que haja a anuência dos beneficiários do sistema, 

sendo transferidos para o RGPS os benefícios até 

então concedidos pelo regime extinto. 

 

 

(C) será admitida a extinção do regime previdenciário, 

sendo do município que o instituiu a responsabilidade 

pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a 

vigência do regime extinto, bem como daqueles 

benefícios cujos requisitos necessários à sua 

concessão tenham sido implementados anteriormente 

à sua extinção. 

 

(D) a extinção do regime só poderá ser admitida mediante 

aprovação dos membros dos conselhos administrativo 

e fiscal da entidade gestora, após estudo de viabilidade 

econômica, e ainda assim a extinção fica limitada para 

efeito de concessão de novos benefícios, pois 

permanecerão sob sua responsabilidade todos os 

benefícios ativos até então concedidos. 

 

 

(E)  será admitida a extinção do regime previdenciário, 

independentemente da anuência dos seus 

beneficiários, desde que outro regime de previdência 

público ou particular aceite incorporar os direitos e as 

obrigações do regime em extinção. 

 

28. Dos diversos elementos constantes do Demonstrativo do 

Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA) e da Nota Técnica 

Atuarial (NTA), assinale a alternativa que apresenta o(s) 

elemento(s), obrigatoriamente, presente(s) em ambos os 

documentos: 

(A) Metodologia e expressões de cálculos dos benefícios. 

(B) Projeções Atuariais. 

(C) Demonstrações Contábeis. 

(D) Modalidade dos Benefícios assegurados. 

(E) Receitas Contábeis 

 

30. Em relação aos limites legais de contribuição 

previdenciária aos Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS), as contribuições sobre os proventos dos segurados 
aposentados e sobre as pensões observarão a alíquota 
 

(A) Definida pelo Ministério da Previdência Social (MPS). 
(B) Definida pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). 
(C) Igual à aplicada ao servidor ativo do respectivo ente 

federativo. 
(D) Igual à aplicada ao servidor inativo da União e dos 

Estados. 
(E) Definida pela Casa Civil 
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31. Sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos Municipais de João Pessoa, está correto 

afirmar que: 

 

(A) Os benefícios por ele concedidos são aqueles 

exclusivamente previstos no Regime Geral de 

Previdência Social. 

(B) A perda da qualidade de segurado para o segurado 

em atividade não ocorre em caso de vacância do 

cargo público por falecimento. 

(C) Segurado em atividade que se ausentar da 

Administração Municipal, por motivo de concessão de 

licença ou afastamento, sem remuneração, nos 

termos do Regulamento, deverá, obrigatoriamente, 

contribuir para o IPMJP. 

(D) A lei que o regula não abrange os ocupantes de 

autarquias. 

(E) Os servidores em atividade e aposentados titulares de 

cargo de provimento efetivo do Município de João 

Pessoa, compreendendo os Poderes Executivo e 

Legislativo, incluídas as autarquias e fundações 

municipais, cujo ingresso deu-se nos termos da Lei 

Complementar no 01, de 1990, não são considerados 

segurados do Instituto de Previdência do Município de 

João Pessoa (IPMJP).  

 

33. Com base na Constituição Federal e na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa INCORRETA, 

a respeito do regime próprio de previdência. 

 

(A) Aplicam-se ao servidor público que exercer atividades 

sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 

a integridade física, no que couber, as regras do 

regime geral da previdência social sobre 

aposentadoria especial, até a edição de lei 

complementar específica. 

(B) tempo de contribuição federal, estadual ou municipal 

será contado para efeito de aposentadoria e o tempo 

de serviço correspondente para efeito de 

disponibilidade. No entanto, a lei não poderá 

estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de 

contribuição fictício. 

(C) Incidirá contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões concedidas pelo regime 

próprio de previdência que superem o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social, com percentual igual ao 

estabelecido para os servidores titulares de cargos 

efetivos, quando o beneficiário, na forma da lei, for 

portador de doença incapacitante. 

(D) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração bem como de outro cargo temporário ou 

de emprego público, aplica-se o regime geral de 

previdência social. 

(E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, desde que instituam regime de 

previdência complementar para os seus respectivos 

servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, 

para o valor das aposentadorias e pensões a serem 

concedidas pelo regime de que trata este artigo, o 

limite máximo estabelecido para os benefícios do 

regime geral de previdência social. 

32. Aplicando-se as regras de transição definidas na Lei que 

dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Município de João Pessoa, a 

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com 

proventos proporcionais poderá ser concedida quando o 

servidor tiver implementado até 31 de dezembro de 2003, 

cumulativamente, uma das seguintes condições: 

(A) A tiver 1 O (dez) anos, ou mais, de efetivo exercício no 

cargo em que se dará a aposentadoria. 

(B) Possuir 53 (cinquenta e três) anos ou mais de idade, 

se homem. 

(C) Possuir 50 (cinquenta) anos ou mais de idade, se 

mulher. 

(D) Contar com, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos de 

tempo de contribuição, se homem. 

(E) Contar com, no mínimo, 30 (trinta) anos de tempo de 

contribuição, se mullher. 

 

34. A prestação de benefícios e serviços da previdência social 

será garantida 

(A) ao dependente, no caso do benefício de pensão por 

morte, se o interessado a requerer em até noventa 

dias depois da data do óbito do segurado. 

(B) ao segurado que, tendo perdido essa qualidade, volte 

a se filiar ao RGPS e, a partir da data dessa nova 

filiação, cumpra a metade dos períodos legalmente 

previstos. 

(C) ao segurado, a partir de sua filiação ao RGPS, desde 

que ele esteja contribuindo há, pelo menos, doze 

meses. 

(D) ao cônjuge supérstite, desde que este comprove a 

dependência econômica do cônjuge segurado que 

tiver falecido. 

(E) ao filho maior de vinte e um anos de idade que 

comprove a matrícula em instituição de ensino 

superior, até a data da formatura. 
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35. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, a 

avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral de 

previdência social e próprio dos servidores públicos deve ser 

apresentada no Anexo de 

 

(A) Metas Fiscais, integrante do Plano Plurianual. 

(B) Metas Fiscais, integrante da Lei Orçamentária Anual. 

(C) Riscos Fiscais, contido na Lei Orçamentária Anual. 

(D) Metas Fiscais, integrante da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

(E) Riscos Fiscais, contido na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

38. O método atuarial de financiamento define, no regime 

financeiro de capitalização, a forma de distribuição do custo 

dos benefícios ao longo do tempo. Segundo as normas 

aplicáveis à previdência complementar fechada, é correto 

afirmar que o método de financiamento mínimo dos encargos 

atuariais de um plano na modalidade de benefício definido é o 

de 

(A) idade normal de entrada. 

(B) crédito unitário. 

(C) crédito unitário projetado. 

(D) prêmio nivelado individual. 

(E) capitalização ortodoxa. 

36. As premissas adotadas acerca do futuro para a elaboração 

do cálculo atuarial de um plano previdenciário são de caráter 

incerto, portanto, estão sujeitas a não se verificarem no futuro. 

A respeito das premissas e hipóteses atuariais, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) De acordo com a Portaria MPS nº 403/2008, a taxa 

mínima real de juros admitida nas projeções é de 6% 

ao ano. 

(B) Composição familiar, idade presumida de 

aposentadoria e idade de entrada no emprego são 

exemplos de premissas biométricas. 

(C) A meta atuarial utilizada para o retorno dos 

investimentos de longo prazo será sempre menor que 

a taxa real de juros. 

(D) A taxa de crescimento do salário por mérito não 

poderá exceder 1% ao ano. 

(E) Se a mortalidade de válidos real for superior à 

mortalidade de válidos estimada (premissa 

biométrica), haverá aumento do custo do plano 

previdenciário. 

39.  O Art. 40. Da Constituição descreve que os servidores titulares de 

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 

regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) É assegurado o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios estabelecidos em lei. 

(B) O regime geral de previdência social aplica-se a todo e 
qualquer contribuinte público, ocupante ou não de cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público. 

(C) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem 
de tempo de contribuição fictício. 

(D) Todos os valores de remuneração considerados para o 
cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente 
atualizados, na forma da lei. 

(E) É assegurado o reajustamento dos benefícios para 
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 
conforme critérios estabelecidos em lei. 

37. A fim de se observar o equilíbrio financeiro e atuarial, os 

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) poderão 

adotar diferentes regimes de financiamento do plano de 

benefícios. Para o financiamento das pensões por morte de 

aposentado, o regime mínimo aplicável é o 

 

(A) Financeiro de capitalização. 

(B) De repartição de capitais simples. 

(C) Financeiro de repartição de capitais. 

(D) De repartição simples. 

(E) Financeiro de capitais de cobertura 

40. No tocante aos Planos de Benefícios de Entidades Abertas 

do Regime de Previdência Complementar, implantado pela Lei 

Complementar nº 108/2001, considere: 

I. Os planos de benefícios poderão ser individuais, quando 
acessíveis a quaisquer pessoas físicas ou coletivos, quando 
tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a 
pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma 
pessoa jurídica contratante. 
II. O plano coletivo não poderá ser contratado por várias 
pessoas jurídicas. 
III. É vedada à entidade aberta a contratação de plano coletivo 
com pessoa jurídica cujo objetivo principal seja estipular, em 
nome de terceiros, planos de benefícios coletivos. 
 
Está correto o que se afirma em 
 

(A) II e III, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II, apenas. 
(E) I, apenas 
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PROVA DISSERTATIVA-REDAÇÃO 

 
Atenção: 

 

A redação deverá ter a extensão mínima de 20 linhas e máxima 

de 30 linhas. 

 

Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será 

considerado na correção da redação pela banca examinadora.  

 

A doação de órgãos é um ato pelo qual manifestamos a vontade de 

doar uma ou mais partes do nosso corpo para ajudar no tratamento 

de outras pessoas.  O transplante de órgãos é uma das maiores 

descobertas médicas desenvolvidas ao longo do século XX. O 

primeiro semestre de 2017 apresentou um aumento significativo no 

número de doadores de órgãos no Brasil. O período teve 15,7% 

mais doadores se comparado ao mesmo período de 2016. O 

crescimento segue duas tendências opostas verificadas na última 

década. Uma, que as doações estão subindo. A segunda, que a 

recusa dos familiares dos possíveis doadores continua sendo o 

principal entrave para que esse crescimento seja ainda maior. 

Apesar da melhora nos indicadores, milhares de brasileiros ainda 

morrem enquanto esperam por um órgão no país. No primeiro 

semestre de 2017, 1.158 pessoas morreram na fila de espera. Com 

base nos conhecimentos ao longo de sua formação, redija um texto 

dissertativo-argumentativo, o texto deve conter no mínimo 20 (vinte) 

linhas e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, de forma coesa e 

coerente, que contenha um título, utilizando-se da norma padrão da 

linguagem, defendendo seu ponto de vista acerca da importância 

doação de órgãos no Brasil. 
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