INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ – IPREV
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2019

Analista Previdenciário

INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o
número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal
da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 50 (cinquenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 50 e uma questão discursiva
(redação), terá duração máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 2 (duas) horas do início de sua
aplicação.
6. Em nenhum momento será permitido ao candidato que ele se retire da sala com o CADERNO DE PROVAS.
7. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi
entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta, dentre as 5 (cinco)
alternativas apresentadas com as letras A, B, C, D e E.
8. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na
cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá
rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído.
9. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato.
10. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto,
esclarecimentos.
11. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala.

‘
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Texto 1
O Dia Nacional do Braille, sistema de leitura com o tato para cegos, inventado pelo francês Louis Braille, foi
comemorado em 8 de abril. Trata-se de um sistema em pontos relevo para o deficiente visual ler textos variados. A
disposição desses pontos distinguem os caracteres uns dos outros, já que os alfabetos Braile, que são transcrições da
escrita impressa, variam de língua para língua.
Os primeiros atendimentos formais para deficientes visuais no Brasil se deram no ano de 1854, no Instituto dos
Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant, fundado na cidade do Rio de Janeiro por iniciativa do governo
imperial.
Os cegos são 3,5% da população brasileira. Muitos se formaram e constituíram família. Há deficientes visuais
doutores, professores e formados em Psicologia. Será que a educação para o cego, em um espaço específico, um
instituto, para tais, os tornou pessoas difíceis de se conviver ou de trabalhar? Não, pelo contrário! É de extrema
importância este centro de referência. Além de manter a escola, o instituto capacita profissionais da área da deficiência
visual, assessora escolas e instituições em geral e oferece reabilitação física. Ou seja, forma sujeitos para a vida social
e autônoma.
Escutei de uma deficiente visual uma vez que "eles" são abordados na rua por pessoas que querem ajudá-los
de qualquer jeito e eles sentem-se constrangidos por vezes, porque percebem-se capazes de fazer algo sozinho. Fiquei
perplexa ao ouvir e respondi em alto e bom som: Isso é gentileza! Está errado?
Ela me respondeu que não era para interpretar dessa forma! Hoje, diante da minha demanda de trabalho na
inclusão e da diversidade na vida me pergunto: será então que, se minhas crianças especiais recebessem esse mesmo
tratamento durante sua vida escolar e assim fossem inseridas na vida social para se tornarem laborais, não teriam uma
vida melhor? E respondendo as duas questões anteriores, me pego refletindo que ela tinha razão!
Se os outros não percebem o deficiente visual como ser atuante, não deixarão de auxiliá-lo sempre, tentar dar
a mão! Obviamente lembrando que não devemos deixar de lado as gentilezas, mas, se uma pessoa consegue
reconhecer no outro a capacidade de ser autônoma, deixará de tratá-lo como pobrezinho e o tratará para a liberdade.
Uma salva de palmas para a educação de cegos no Brasil, que através do Braille vem alfabetizando e trazendo para
pessoas com deficiência visual o mundo não visível ao alcance das mãos e da mente!
Michele Joia. Disponível em: https://odia.ig.com.br/ acessado em 16 de abril de 2019.
QUESTÃO 1
A partir da leitura do texto 1, julgue as assertivas:
I O Dia Nacional do Braille, sistema de leitura para cegos, inventado pelo francês Louis Braille, foi comemorado em 8
de abril. Trata-se de um sistema sem pontos em relevo para o deficiente visual ler textos variados.
II A disposição dos pontos distinguem os caracteres uns dos outros, já que os alfabetos Braile, que são transcrições
da escrita impressa, variam de língua para língua.
III Os primeiros atendimentos formais para deficientes visuais no Brasil ocorreram no Instituto dos Meninos Cegos,
atualmente chamado Instituto Benjamim Constant.
(A) Todas as afirmativas são corretas.
(B) São incorretas as afirmativas I e III.
(C) São incorretas as afirmativas II e III.
(D) São incorretas as afirmativas I e II.
(E) Todas as afirmativas são incorretas.
QUESTÃO 2
Julgue o item que se apresenta em desacordo à norma padrão, quanto à concordância:
(A) Trata-se de um sistema que possibilita a leitura de textos variados aos deficientes visuais.
(B) A disposição desses pontos distinguem os caracteres, por isso a leitura ocorre por meio do contato com as mãos.
(C) Há deficientes visuais doutores, professores e formados em universidades.
(D) Ela me respondeu que não gostaria que fosse compreendido assim.
(E) Se os outros não percebessem o deficiente visual como ser atuante, não deixariam de auxiliá-lo.
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QUESTÃO 3
No texto 1, há predominância do tipo textual:
(A) narrativo, já que expõe o ponto de vista de um personagem cego que manifesta ativamente sua opinião.
(B) injuntivo, já que provoca o leitor com palavras de ordem, ainda mais evidentes, considerando o uso excessivo do
ponto de exclamação.
(C) descritivo, por conter percentuais, datas, citações de instituições.
(D) argumentativo, pois pretende convencer o leitor da autonomia dos deficientes visuais.
(E) expositivo, pois apresenta situações comuns a muitos deficientes visuais.

QUESTÃO 4
Considere as orações seguintes:
I. A enfermeira assiste à paciente.
II. Minha sugestão agradou à Helena
A ocorrência do acento grave nas orações justifica-se da seguinte maneira:
(A) em todas as orações, o uso é obrigatório pela regência do verbo
(B) em pelo menos uma das orações, o uso é obrigatório.
(C) em todas as orações, o uso é facultativo.
(D) em pelo menos uma das orações, o uso é facultativo
(E) em todos os empregos do acento grave há inadequações.

Texto 2
Identidade
Preciso ser um outro
Para ser eu mesmo
Sou grão de rocha
Sou o vento que desgasta
Sou pólen sem inseto
Sou areia sustentando
O sexo das árvores
Existo onde me desconheço
Aguardando pelo meu passado
Ansiando a esperança do futuro
No mundo que combato morro
No mundo por que luto nasço.
Mia Couto, em “Raiz de orvalho e outros poemas”. Lisboa: Editorial Caminho, 1999.
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QUESTÃO 5
A partir da leitura de Identidade, julgue as assertivas seguintes, a respeito do uso de figuras de linguagem no texto:
A metonímia está presente no verso: “Sou grão de rocha / Sou vento que desgasta”, demonstrando
uma incompletude constante do eu lírico.
II.
Há uso da figura sinestesia nos versos “Sou areia sustentando / O sexo das árvores”, pois atribui aos
elementos da natureza características de outros seres.
III.
Os dois últimos versos apresentam paradoxo, conforme percebe-se na oposição de ideias de morrer e
nascer que se relacionam a um mesmo mundo
(A) Todas as afirmativas são incorretas
(B) São incorretas as afirmativas I e III.
(C) São incorretas as afirmativas II e III
(D) São incorretas as afirmativas I e II
(E) Todas as afirmativas são corretas.
I.

QUESTÃO 6
De acordo com a norma padrão, os sinais de pontuação foram adotados de maneira adequada em:
(A) A economia da China que caiu no primeiro trimestre com uma taxa de crescimento de 4,2% comparada ao ano
anterior desafia as expectativas de uma desaceleração uma vez que, a produção industrial foi impulsionada e a
demanda do consumidor mostrou alguns sinais de melhora.
(B). No meio empresarial, promover benefícios socioambientais na comunidade onde se atua é uma crescente
preocupação para as corporações.
(C) O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada
em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos aprendendo e participando sem nenhum tipo de
discriminação.
(D) O código de conduta corporativo, é um conjunto de regras (que estabelece valores e orienta as ações de um
determinado grupo de colaboradores e acordo com os princípios da organização) e padrões de comportamentos
esperados.
(E) O aniversário de Maceió, capital do estado de Alagoas é comemorado anualmente em 05 de dezembro.
QUESTÃO 7
De acordo com a ortografia, estão corretas as palavras grafadas em:
(A) inumano, rejuvenecer, proesa, estrogênio
(B) coocupante, usurpar, encharcar, querosene
(C) desumano, reajir, obsessivo, honradez
(D) inábil, excessão, rejuvelhescer, excepcional
(E) desumidificar, ezitar, finjimento, exceder.
Texto 3
Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo.
Minha mãe me disse. E eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que
faria isso; pois ela estava morrendo, e eu decidido a prometer tudo. “Não deixe de ir visitá-lo”, recomendou ela. “O
nome dele é assim e assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você.” Então não tive outro jeito a não ser
dizer a ela que faria isso, e de tanto dizer continuei dizendo mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se
safarem de suas mãos mortas.
Antes ainda, ela tinha me dito:
— Não peça nada a ele. Exige o que é nosso. O que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca... O
esquecimento em que nos deixou, filho, você deve cobrar caro.
— Vou fazer isso, mãe.
Mas não pensei em cumprir minha promessa. Até que agora comecei a me encher de sonhos e a soltar as
ilusões. E assim foi se formando em mim um mundo ao redor da esperança que era aquele senhor chamado Pedro
Páramo, o marido da minha mãe. Por isso vim a Comala.
RULFO, Juan. Pedro Páramo. Tradução e prefácio de Eric Nepomuceno. Rio de Janeiro: BestBolso, 2008. (adaptado)
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QUESTÃO 8
Em: “pois ela estava morrendo”, o termo destacado poderia ser substituído, sem prejuízo gramatical e semântico, por:
(A) assim que.
(B) por que
(C) conforme.
(D) porquanto.
(E) tão logo.
QUESTÃO 9
Reescrita a oração: “Antes ainda, ela tinha me dito”, ficam mantidas a semântica e a correção gramatical em:
(A) Me tinha dito ainda antes.
(B) Antes, ainda, disse-lhe.
(C) Me dissera ela, ainda antes.
(D) Ainda antes, diziam-me.
(E) Dissera-me.
QUESTÃO 10
O vocábulo formado pelo processo de parassíntese é:
(A) segunda-feira.
(B) inconstitucionalidade.
(C) desigualdade.
(D) infelizmente.
(E) entardecer.
QUESTÃO 11
São tarefas precípuas da Administração Pública, EXCETO.
(A) A realização de Fomento.
(B) O Exercício de Polícia Administrativa.
(C) A fiscalização Contábil.
(D) A intervenção Administrativa.
(E) A prestação de serviços públicos.
QUESTÃO 12
O responsável pelo ato de improbidade caracterizado como enriquecimento ilícito, está sujeito a suspensão de:
(A) 3 a 5 anos.
(B) 5 a 8 anos.
(C) 8 a 10 anos.
(D) 5 a 7 anos.
(E) 7 a 9 anos.
QUESTÃO 13
São disposições preliminares da Lei Orgânica do Município de Maceió, EXCETO.
(A) O Município de Maceió, integrante do Estado de Alagoas, é unidade político administrativa da República Federativa
do Brasil.
(B) São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Judiciário, exercidos com
fundamento na soberania popular.
(C) É sede do Município a cidade de Maceió, Capital do Estado de Alagoas.
(D) São símbolos do Município de Maceió, o hino, a bandeira e o brasão municipais.
(E) Reger-se-á o Município por esta Lei Orgânica e pela legislação ordinária que expedir, respeitados os princípios
insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição do Estado de Alagoas.
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QUESTÃO 14
Compete participativamente ao Município de Maceió e à União, EXCETO.
(A) Assegurar meios de acesso geral à cultura, à educação e à ciência.
(B) Proteger o meio-ambiente, de modo a viabilizar a perenização dos processos ecológicos essenciais, com a
preservação da fauna, da flora, das praias, matas, manguezais, dunas permanentes, costões, rios e arroios.
(C) Manter programas de ensino pré-escolar, fundamental e de 2º grau.
(D) Desenvolver ações visando ao asseguramento de condições de existência digna aos portadores de deficiência.
(E) Cuidar da saúde pública e propiciar assistência aos necessitados.
QUESTÃO 15
O contrato regido por normas de Direito Privado é denominado:
(A) Contrato da Administração
(B) Contrato Administrativo.
(C) Contrato Semipúblico.
(D) Parceria Público-Privada.
(E) Contrato de Parceria.
QUESTÃO 16
O Princípio da Legalidade determina que o agente público no exercício de sua função:
(A) Siga suas convicções morais e políticas.
(B) Deve praticar os atos que a lei determina, pois não pode praticar atos que a lei não autorize, sob pena de ilegalidade
de seus atos ou abuso de poder.
(C) Pode praticar toda conduta que não esteja proibida em lei.
(D) Decida qual conduta deverá ser praticada.
(E) Aja de forma discricionária em relação aos seus atos.
QUESTÃO 17
Não é considerada característica da administração pública extroversa:
(A) A intervenção na propriedade privada
(B) A gestão de pessoal.
(C) A prestação de serviços públicos.
(D) O fomento econômico.
(E) O exercício do poder de polícia administrativa.
QUESTÃO 18
A Câmara Municipal compor-se-á de:
(A) Dezessete Vereadores.
(B) Dezoito Vereadores.
(C) Vinte Vereadores.
(D) Vinte e três Vereadores.
(E) Vinte e um Vereadores.

QUESTÃO 19
A Câmara Municipal deliberará por pelo menos dois terços dos votos dos seus membros, sobre:
(A) A cassação de mandato do Governador do Estado, do Prefeito Municipal e de Vereador.
(B) O Orçamento Estadual.
(C) O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município.
(D) A autorização para a contratação de abertura de crédito com instituições públicas.
(E) O Código Tributário Estadual.
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QUESTÃO 20
Quanto à atuação administrativa, a revisão de ofício de atos ilegais e o reexame quanto ao mérito feito pela
Administração Pública, são pertencentes ao princípio da:
(A) Supremacia do interesse público
(B) Segurança jurídica
(C) Indisponibilidade
(D) Moralidade
(E) Autotutela
QUESTÃO 21
Em relação ao Poderes Administrativos, assinale a alternativa CORRETA:
(A) Denomina-se Poder de Polícia Originário aquele executado pelas pessoas administrativas que integram a
Administração Direta e Indireta
(B) No âmbito administrativo, excesso de poder e desvio de poder possuem a mesma definição
(C) Desde que não sejam manifestamente ilegais, o servidor público deve acatar e cumprir as ordens de seus
superiores hierárquicos
(D) A Administração Pública, utilizando do seu Poder de Polícia, poderá punir particular com o qual mantém contrato
administrativo, desde que não execute o objeto contratado
(E) Diante de uma lei que determina a prática de um ato, a omissão do agente público caracteriza desvio de poder
QUESTÃO 22
Assinale a alternativa que, dentre outros, são Princípios Constitucionais da Administração Pública:
(A) Eficiência, Moralidade e Legalidade.
(B) Não Intervenção, Publicidade e Impessoalidade.
(C) Soberania, Moralidade e Eficiência.
(D) Impessoalidade, Legalidade e Independência
(E) Pluralismo Político, Publicidade e Legalidade.
QUESTÃO 23
Compete ao Município de Maceió, participativamente com a União Federal, o Estado de Alagoas e a comunidade:
(A) Estabelecer servidões administrativas indispensáveis à execução dos seus serviços
(B) Assegurar adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso, do fracionamento, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano
(C) Combater a poluição urbana, em todas as suas formas, inclusive sonora e a visual
(D) Zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas.
(E) Criar, organizar e suprimir direitos, respeitada a Legislação Estadual pertinente
QUESTÃO 24
Assinale a expressão que impede que a Administração Pública atribua o objeto de licitação a outro que não o
proponente vencedor:
(A) Anulação parcial
(B) Adjudicação Dispensável
(C) Revogação Formal.
(D) Adjudicação Compulsória
(E) Anulação Integral
QUESTÃO 25
São elementos indispensáveis à formação do Estado:
(A) Povo, localidade e hierarquia
(B) Cultura, população e organização.
(C) Povo, governo soberano e território.
(D) Classes Sociais, população e organização.
(E) Povo, sociedade e governo.
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QUESTÃO 26
Em seu sentido subjetivo, a Administração Pública compreende:
(A) As entidades com personalidade jurídica própria, que tem objetivo em sua criação realizar atividades
descentralizadas.
(B) O conjunto de agentes, entidades e órgãos incumbidos de executar atividades administrativas.
(C) As atividades exercidas pelos órgãos que possuem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa
relativa.
(D) As atividades exclusivamente executadas pelo Estado, por seus órgãos e agentes, com base em sua função
administrativa.
(E) A atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a consecução
dos interesses privados.
QUESTÃO 27
Quando há concessão de um serviço que se alinha com o modelo de estrutura organizacional da Administração Pública,
é chamado de:
(A) Desconcentração Administrativa.
(B) Descentralização Administrativa.
(C) Desconcentração Funcional.
(D) Estrutura Matriarcal.
(E) Departamentalização por programas e serviços.
QUESTÃO 28
Em relação aos agentes públicos, assinale a alternativa que NÃO constitui exemplo, dentre outros, de agente político:
(A) Senador.
(B) Vereador.
(C) Ministro da Justiça.
(D) Professor de escola particular.
(E) Secretário da Educação.
QUESTÃO 29
Em relação ao cargo público, assinale a alternativa CORRETA:
(A) Nem todo cargo tem função, mas toda função corresponde um cargo.
(B) A criação de cargo pode ser feita por decreto do Chefe do Poder Executivo.
(C) Cargo público e emprego público são expressões que possuem o mesmo significado.
(D) Cargo comissionado poderá ser provido em caráter permanente.
(E) Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e aos
estrangeiros, em nenhuma hipótese.

QUESTÃO 30
Quando houver compatibilidade de horários, será possível a acumulação de cargo nas hipóteses de:
(A) Três cargos de professor, exercendo-os em horários diferentes.
(B) Dois cargos de analista judiciário de Tribunais distintos.
(C) Um cargo de professor com outro de qualquer natureza.
(D) Dois cargos de professor com outro, de qualquer natureza.
(E) Dois cargos ou empregos privativos de profissional da saúde, ambos com profissões regulamentadas.
QUESTÃO 31
Dar-se-á o integral ressarcimento ao erário, caso haja lesão ao patrimônio público por conduta:
(A) Comissiva ou omissiva, exclusivamente dolosa, praticada por agente público ou terceiro.
(B) Exclusivamente comissiva e culposa, praticada por agente público ou terceiro.
(C) Exclusivamente omissiva e dolosa, praticada tão somente por agente público.
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(D) Comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, praticada por agente público ou terceiro.
(E) Exclusivamente comissiva, dolosa ou culposa, praticada tão somente por agente público.
QUESTÃO 32
Em relação às Autarquias, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) São criadas e extintas por lei.
(B) Possuem patrimônio próprio.
(C) Possuem gestão administrativa e financeira descentralizada .
(D) Possuem personalidade jurídica e imunidade tributária.
(E) Fazem parte da administração indireta, logo estão sujeitas ao regime jurídico de direito privado.
QUESTÃO 33
Pertencente à Administração Indireta, é criada por lei para desempenhar atividade tipicamente estatal:
(A) Fundação Pública.
(B) Sociedade de economia mista.
(C) Autarquia.
(D) Serviços sociais autônomos.
(E) Empresa Pública.
QUESTÃO 34
Assinale a alternativa CORRETA. A Administração Pública responderá pelo dano que seu servidor, nessa qualidade,
causar à terceiros:
(A) Mesmo se houver culpa do paciente.
(B) Independentemente de haver culpa ou dolo do paciente.
(C) Independentemente de haver culpa ou dolo do agente.
(D Só no caso de dolo do agente.
(E) Só no caso de culpa do agente.

QUESTÃO 35
A Administração Pública Indireta é composta por:
(A) Somente por Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista
(B) Somente por Autarquias
(C) Somente por Fundações Públicas e Privadas
(D) Autarquias, Fundações, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas
(E) Por órgãos da Administração Direta, bem como pelos poderes Legislativo e Judiciário
QUESTÃO 36
Não é uma forma de provimento:
(A) Reintegração.
(B) Readaptação.
(C) Nomeação.
(D) Reversão.
(E) Exoneração.
QUESTÃO 37
Autarquias são criadas e extintas por:
(A) Ato discricionário do Gestor Público.
(B) Decreto presidencial.
(C) Lei.
(D) Ato do poder Judiciário.
(E) Ato precário do poder Executivo.
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QUESTÃO 38
Segundo a Lei nº 4973, assinale a alternativa CORRETA:
(A) Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa que, mesmo ilegalmente, esteja investida em cargo público
(B) Cargo Comissionado é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que
devem ser cometidas a um servidor, criado por lei
(C) Os cargos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, mas não aos estrangeiros, em hipótese alguma
(D) Jornada de trabalho é a duração normal do trabalho, nas atividades desenvolvidas pelo servidor, que não excederá
a 08 (oito) horas diárias ou 36 (trinta e seis) horas semanais, ressalvadas exceções previstas nesta lei
(E) Institui o Estatuto dos Servidores Municipais de Maceió
QUESTÃO 39
A previsão de garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso e à pessoa portadora de deficiência que,
comprovar, não possuir meios de prover a própria manutenção ou não ter esta, provida por sua família conforme dispõe
a lei encontra-se no:
(A) Benefício previdenciário
(B) Serviço previdenciário
(C) Benefício assistencial
(D) Serviço assistencial
(E) Benefício da seguridade social
QUESTÃO 40
Os princípios fundamentais que regem a Administração Pública, são respectivamente:
(A) Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.
(B) Somente Legalidade e Eficiência.
(C) Somente Publicidade e Moralidade.
(D) Somente Moralidade e Impessoalidade.
(E) Somente Impessoalidade e Legalidade.
QUESTÃO 41
Quando um órgão cria um departamento ou secretaria dentro da sua própria estrutura, temos um exemplo de:
(A) Concentração
(B) Descentralização
(C) Centralização
(D) Desconcentração
(E) Imputação
QUESTÃO 42
Conforme o regramento da Lei 10.887/04, os aposentados e pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas
suas autarquias e fundações, em gozo desses benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional n o 41, de
19 de dezembro de 2003, contribuirão com a porcentagem de:
(A) 10% (dez por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere 60%
(sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
(B) 21% (vinte e um por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere
70% (sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
(C) 11% (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere 50%
(sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
(D) 11% (onze por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere 60%
(sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
(E) 15% (quinze por cento), incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere 65%
(sessenta por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.
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QUESTÃO 43
Acerca dos segurados da previdência social e de seus dependentes, assinale a opção correta:
(A) O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa, é segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de contribuinte individual.
(B) Preserva a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até doze meses após a cessação das
contribuições, o segurado facultativo
(C) A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro, dos pais e do filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou inválido, em relação ao segurado, é presumida.
(D) O brasileiro nato civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência, é segurado obrigatório
da previdência social, na qualidade de empregado.
(E) Todos aqueles que exercem serviço de natureza urbana ou rural, eventualmente, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego, são segurados obrigatórios da previdência social, na qualidade de trabalhadores avulsos.
QUESTÃO 44
Conforme a aplicação do princípio do “direito adquirido” no direito previdenciário, é correto afirmar:
(A) O direito adquirido ao regime previdenciário se materializa no ato da inscrição do segurado ou da prova da
dependência.
(B) Se o segurado que poderia ter se aposentado não exerceu este direito já adquirido, não pode, posteriormente,
pretender direito à aposentadoria em condições mais vantajosas.
(C) Não existe direito adquirido a regime jurídico previdenciário.
(D) Os proventos de inatividade, em respeito ao direito adquirido, regulam-se pela lei vigente ao tempo da inscrição do
beneficiário.
(E) Se adquirido o direito a provento de aposentadoria antes da Constituição de 1988, aquele não se submete aos
limites por esta estabelecidos
QUESTÃO 45
Abordando as perspectivas da previdência social e sua evolução legislativa no Brasil, assinale a alternativa correta:
(A) A obrigação da previdência é resguardar o trabalhador e sua família, por intercessão de um sistema privado de
política previdenciária sustentável.
(B) O capital transferido pela Previdência Social não pode ser estimado como substituto da renda do trabalhador
contribuinte, mesmo quando perde a aptidão de trabalhar por motivo de doença.
(C) A Constituição Federal de 1988 dividiu o sistema de previdência social em duas vertentes: uma obrigatória, com
base na repartição simples e outra, facultativa capitalizada com base na constituição de reservas
(D) Os regimes de previdência básico e complementar agem de forma harmônica e integrada. O regime básico é
compulsório, todavia o complementar tem a função de assegurar um valor mínimo de benefício para toda população
trabalhadora.
(E) A Previdência Social, um seguro social para as pessoas que colaboram, corresponde a uma instituição privada que
confere direitos aos seus segurados.
QUESTÃO 46
Uma Sociedade de Economia mista é caracterizada por ter o seu capital:
(A) Somente Público
(B) Somente Privado
(C) Não ter capital próprio
(D) Público e Privado
(E) Descentralizado
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QUESTÃO 47
Conforme a origem e evolução legislativa no Brasil de Seguridade social, identifique uma característica do sistema
previdenciário brasileiro, durante a ditadura militar:
(A) Diminuição do valor das contribuições previdenciárias de patrões e empregados
(B) Extinção de benefícios pecuniários aos não-contribuintes.
(C) Concessão de privilégios ao produtor de serviços médicos preventivos e assistenciais estatais.
(D) Eliminação da cobertura previdenciária do trabalhador rural e dos trabalhadores domésticos.
(E) Extensão da cobertura previdenciária de forma a abranger quase a totalidade da população urbana.
QUESTÃO 48
Na década de 1970, o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) foi dividido em dois sistemas, um organizado
para os benefícios sociais, e outro para a assistência médica previdenciária que se chamava:
(A) SUS
(B) INAMPS.
(C) IAPs.
(D) CAPs.
(E) INPS.
QUESTÃO 49
Qual princípio da Administração Pública é responsável por realizar a transparência dos atos públicos:
(A) Princípio da reserva legal
(B) Princípio da publicidade
(C) Princípio da moralidade
(D) Princípio da indivisibilidade
(E) Princípio da impessoalidade
QUESTÃO 50
A respeito das contribuições sociais instituídas no texto da Constituição Federal, e sobre a possibilidade de instituição
de novas espécies de contribuição social. Assinale a assertiva INCORRETA:
(A) O rol de contribuições sociais não é taxativo.
(B) Pode haver contribuição social com o mesmo fato gerador de outra já existente.
(C) A diversidade da base de financiamento permite outras contribuições sociais.
(D) Há previsão constitucional de competência residual.
(E) A União pode instituir outras contribuições sociais.

•

•

•
•
•

PROVA DISCURSIVA
A partir do tema: Previdência Social Brasileira: é necessária uma reforma? – redija um texto dissertativo
com extensão máxima de 30 (trinta) linhas. O texto deve ser escrito segundo a norma padrão da língua
portuguesa, com a apresentação de uma proposta de intervenção baseada em seus argumentos sobre o
assunto.
Lembre-se de escrever de forma clara, precisa, coesa, coerente e adequada ao registro formal, no espaço
destinado à folha de resposta. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima será
desconsiderado.
O texto deverá ser manuscrito de forma legível, para isto, utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
fabricada com material transparente.
Para fins avaliativos, a folha de texto definitivo será o único documento válido da prova discursiva. A folha
de rascunho não será considerada.
A folha de texto definitivo não deverá ser assinada, rubricada, nem conter palavra ou marca que identifique
o candidato, sob pena de anulação do texto.
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TEXTOS MOTIVADORES
TEXTO I

Fonte: http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/entenda-a-previdencia/#!/o-dinheiro-da-previdencia/

TEXTO II

Fonte: http://especiais.g1.globo.com/economia/2016/entenda-a-previdencia/#!/o-dinheiro-da-previdencia/
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TEXTO III
REFORMA DA PREVIDÊNCIA PASSA PELA 1ª VOTAÇÃO E SEGUE PARA COMISSÃO
ESPECIAL
A reforma da Previdência foi considerada constitucional e aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e
Justiça) da Câmara dos Deputados, na primeira de uma série de votações que terá que enfrentar no Congresso
Nacional. Foram 48 votos a favor da aprovação e 18 contra. Não houve abstenções. A sessão demorou quase 9 horas
(das 15h05 às 23h45) e foi marcada por discussões quentes entre oposição e apoiadores do governo. Houve atraso
na sessão por causa de vários requerimentos apresentados pela oposição para tentar adiar a votação, mas todos foram
derrubados.
Agora, o texto segue para a comissão especial, que deve ser instalada já nesta quinta-feira (25). Pelas
dificuldades na CCJ, é esperada uma tramitação complicada também na comissão especial, que vai discutir e votar o
conteúdo da reforma, ponto a ponto.
Fonte: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/23/reforma-da-previdencia-ccj.htm
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