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DE 8 DE MARÇO DE 2016. 

 

Julgamento do recursos IPPASSO 
 

Cargo: Técnico Previdenciário 
 
Recurso Questão 1  
INDEFERIDO 
A resposta correta é a letra (B). Há 4 palavras trissílabas: ex-ten-são (a qual aparece com erro); es-co-la; Sil-ves-tre; Pé-
ri-cles e com-ple-xo (a maioria portanto). Escola; Silvestre e complexo são paroxítonas (a maioria portanto). A palavra 
HIDROPÔNICO tem 10 fonemas porque a letra H não tem som (não há dígrafo nasal, pois para tanto a transcrição 
fonética teria que ser /idropõico/ (on representado por õ) e o correto é /idropônico/, 10 fonemas. 
 
Questões 1 e 4 
INDEFERIDA 
As questões 1 e 4 são consideradas de conhecimento básico da Língua Portuguesa. Número de sílabas, sílaba tônica, 
letras, fonemas, assim como crase são conteúdos elementares de gramática da Língua Portuguesa. 
 
Recurso Questão 3  
INDEFERIDO 
Conciliábulo não pode ser sinônimo de seção. “Convocou ela o marido para o conciliábulo apartado no quarto”, a 
palavra grifada só não é sinônima de seção. 
 
Recurso Questão 4  
INDEFERIDO 
Não há crase na frase “Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às 10h”, pois considerando desde uma 
preposição, não ocorreu fusão(crase) de artigo e preposição. Outrossim, na frase “Eu devo satisfações a minha mãe”, 
temos um caso facultativo de crase por se tratar de pronome possessivo, portanto correto. 
 
 
Recurso Questão 5 
 
INDEFERIDO 
A palavra Obsoleto (www.sinonimos.com.br) pode ser definida como: Que já está fora de uso, pertencendo ao 
passado, portanto conservador, que se opõe a mudanças. Já a palavra anacrônico (que na alternativa A está como 
sinônimo de doentio) não pode sê-lo, pois pode também ser sinônimo de conservador , uma vez que tem ideia de fora 
do tempo, fora de uso ou fora de moda. Portanto reiteramos a alternativa D como a melhor resposta.  
 
Recurso Questão 6  
INDEFERIDO 

A alternativa apontada pelo gabarito (D) é a correta, pois a afirmativa: “Raramente falam no que o 
capitalismo subsidiado custa ao Brasil.”; quer dizer os empresários brasileiros raramente falam neste tema 
porque se trata de um assunto que não lhe diz respeito.” deve ser considerada incorreta, uma vez que os 
empresários raramente falam neste assunto não porque se trata de um assunto que não lhe diz respeito, mas 
porque defendem interesses, por exemplo. 

 
Recurso Questão 7 
INDEFERIDO 
Considerando que a construção correta é “Vendem-se casas”, não há por que considerar a frase “vende-se casas” 
como exemplo de sujeito indeterminado. O se só pode indeterminar o sujeito quando o verbo for transitivo indireto, 
quer dizer, quando exige uma preposição antes do complemento, ou quando for intransitivo (sem complemento). 
Como em: "Confiava-se em sonhos", "Falou-se de coisas estranhas durante a noite", "Desistiu-se da proposta" e "Vive-
se alegremente". (por mais que haja discussão acerca do assunto, na questão é solicitado que se leve em consideração 
gramática normativa). 
 

http://www.sinonimos.com.br/
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Recurso Questão 8  
INDEFERIDA 
Não há porque anular a questão 8 uma vez que pede claramente: “Observe a tira e depois assinale a resposta correta” 
que é a letra (B). 
 
Recurso Questão 9 
INDEFERIDO 
Chegaram os filhos da vizinha. (CHEGARAM – QUEM? – OS FILHOS DA VIZINHA.) Sujeito simples. 
 
Recurso Questão 10  
DEFERIDO 
 
 
Recurso Questão 21  
 INDEFERIDO 
O enunciado busca efetivamente saber se o candidato ao menos percebe as diferenças. Hora, vedado significa 
proibição. A alternativa “E” trata sobre arrecadação, senão vejamos:  
Lei Orgânica Municipal, Capítulo II DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO Seção I DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

III — instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as rendas municipais, 
sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação dos balancetes, nos prazos 
fixados em lei; 

Desta forma, não é vedado arrecadar, ao contrário, compete ao município tal situação. 
 
 
Recurso Questão 23 
INDEFERIDO 
Vejamos oque de fato trata O REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO. 

Art. 3º - É função do Diretor Financeiro Previdenciário: I - coordenar, orientar, supervisionar e 
controlar as atividades relacionadas com o sistema de planejamento, orçamento, finanças e 
contabilidade, promovendo a articulação entre o Órgão Gestor e os Conselhos Deliberativo e Fiscal; 

Sendo assim é notória que esta função cabe ao Diretor Financeiro e não ao Diretor Administrativo, como propunha o 
enunciado da questão. 
 
Recurso Questão 31 
DEFERIDO  
 
Recurso Questão 33 
INDEFERIDO 

 Resposta Correta Letra “A” de acordo com a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 

consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes 

de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 

falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, 

caso em atividade na data do óbito. (grifo nosso) 

O requerente propõe alterar a resposta para a alternativa “C” sob o argumento que “independe do valor”, justificativa 

essa que não encontra amparo legal. Recurso INDEFERIDO. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40§7.
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Recurso Questão 34  

 DEFERIDO 

 

Recurso Questão 36 

 INDEFERIDO 

Resposta correta alternativa “B”. O requerente sugere que existem mais alternativas corretas. Analisaremos as 

alternativas individualmente: 

Letra A – Quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade 
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo. 

Note-se que a alternativa prevê a extinção do cargo e não a perda do cargo, e no caso de extinção o servidor fica em 

disponibilidade. 

Letra B - em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo e avaliação 
periódica de desempenho com direito a ampla defesa. 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo 

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;  

 II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa 

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

Letra C – após procedimento de avaliação periódica de desempenho realizada pelos superiores hierárquicos. 

Esta alternativa não comtempla as três situações em que o servidor estável perderá o cargo, além do que,  a avaliação 

periódica deve ser efetuada por comissão instituída para essa finalidade e não por superior imediato, portanto esta 

alternativa está errada. 

Letra D – em virtude de sentença judicial transitada em julgado e após extinção do cargo. 

Esta alternativa não comtempla as três situações em que o servidor estável perderá o cargo, além do que, a extinção 

do cargo não está entre as três hipóteses de perda de cargo; em caso de extinção do cargo o servidor será colocado 

em disponibilidade. Portanto alternativa errada. 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 

com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 

cargo.  

Letra E - mediante processo administrativo e avaliação periódica de desempenho realizada pelos superiores 
hierárquicos. 

Esta alternativa não comtempla as três situações em que o servidor estável perderá o cargo, além do que, a avaliação 
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periódica é requisito para aquisição da a estabilidade e, só se não for aprovado, após ampla defesa, perderá o cargo. 

Portanto esta alternativa está errada. 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de 

desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

 

Recurso Questão 37  
INDEFERIDO 
Resposta Correta alternativa “A” 
De acordo com a Portaria MPAS nº 6.209, de 16/12/1999, e alterações,  os atos de nomeação e de demissão devem 
estar publicados. A alternativa “A” não comtempla a palavra “publicados”. 
§ 5º O vínculo com o RGPS certificado pelo ente federativo poderá ser comprovado por meio dos seguintes 
documentos, entre outros: 
V - atos de nomeação e de exoneração publicados (grifo nosso) 
 
 
Recurso Questão 38  
INDEFERIDO  
Resposta Correta Letra “C” 
O requerente afirma que a alternativa “E” também está correta. Vejamos: 
“38 - A Orientação Normativa MPS/SPS nº 02, de 31 de março de 2009, estabelece  critérios, requisitos e exigências 
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, avalie e a assinale a alternativa 
CORRETA:  
(...)  
C -  A vinculação do servidor ao RPPS dar-se-á pelo exercício das atribuições do cargo de que é titular, nos limites da 
carga horária que a legislação local fixar.  
(...)  
E - Quando houver acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão, com exercício concomitante e 
compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao RGPS”. 

Art. 11. O RPPS abrange, exclusivamente, o servidor público titular de cargo efetivo, o servidor 
inativo e seus dependentes. 
§ 4º Quando houver acumulação de cargo efetivo com cargo em comissão, com exercício 
concomitante e compatibilidade de horários, haverá o vínculo e o recolhimento ao RPPS, pelo cargo 
efetivo e, ao RGPS, pelo cargo em comissão.  

Note-se que a alternativa “E” trata do servidor efetivo com cargo em Comissão com exercício concomitante e 
compatibilidade de horários, sendo que a resposta não contempla o vinculo ao RPPS referente ao cargo efetivo, 
apenas faz menção ao cargo em Comissão e sua vinculação ao RGPS. 
 
 

 

 
 

 
Passo Fundo, RS, 18 de abril de 2016. 

 
 
 


