
 

1 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 

CADERNO DE PROVAS 

CARGO: Técnico Previdenciário 

 

1. Os telefones celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão ser desligados antes do 

início da prova; 

2. Você está recebendo um caderno de provas com 40 questões de múltipla escolha, com 5 

alternativas de respostas cada, sendo que apenas 1 alternativa estará correta; 

3. Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

4. Verifique se o caderno de provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está de acordo com o informado acima. Confira também se sua prova corresponde 

ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao 

fiscal imediatamente; 

5.  Além do caderno você está recebendo um cartão resposta, complete as informações e assine 

o cartão; 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o cartão resposta, que será 

o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do cartão resposta é 

de inteira responsabilidade do candidato. Este cartão não será substituído em caso de erro do 

candidato; 

7. Durante a realização das provas é vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, 

bem como, o uso de máquinas de calcular, relógios e aparelhos celulares, ou ainda, qualquer 

equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do concurso público; 

8. No decurso da Prova o candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala se 

acompanhado por um fiscal. 

9. Você terá 4 horas para a realização da prova, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta. 

10. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de Prova após 60 minutos de 

seu início. 

11. Os 3 últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as suas provas e retirar-se 

definitivamente do local simultaneamente, depois de haver rubricado o verso de todos os 

cartões resposta, bem como, o envelope lacrado contendo todos os cartões resposta da sala. 

12. Para o PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA marque somente uma alternativa 

preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que margeia a letra. Não faça 

um X ou qualquer outra marca. 

 

OBS: Você pode destacar esta folha. Utilize o verso para fazer suas anotações.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1. Observe e depois responda: 
 

 
 

Sobre as frases da parte central do outdoor acima (EXTENSSÃO DA ESCOLA SILVESTRE 

PÉRICLES/ COMPLEXO HIDROPÔNICO), estão corretas as afirmativas da alternativa: 

a) Há duas palavras proparoxítonas; apenas uma das palavras é polissílaba; a palavra 

COMPLEXO tem 9 fonemas; 

b) A maioria das palavras são trissílabas  e paroxítonas; a palavra HIDROPÔNICO tem 10 

fonemas; há um erro ortográfico em uma das palavras; 

c) O  X  que aparece nas palavras apresenta o mesmo som; a palavra COMPLEXO tem 8 

fonemas; há pelo menos um erro ortográfico no enunciado em questão; 

d) O  X que aparece nas palavras apresenta sons diferentes; a palavra COMPLEXO tem 9 

fonemas; há pelo menos um erro ortográfico nas frases; 

e) A maioria das palavras são polissílabas e paroxítonas; a palavra HIDROPÔNICO tem 11 

fonemas; a escrita correta de “EXTENSSÃO” é extenção ; 

 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões 2 e 3: 

 

Como um filho querido 

  Tendo agradado ao marido nas primeiras semanas de casados, nunca quis ela se separar da 

receita daquele bolo. Assim, durante 40 anos, a sobremesa louvada compôs sobre a mesa o almoço 

de domingo, e celebrou toda data em que o júbilo se fizesse necessário. Por fim, achando ser chegada 

a hora, convocou ela o marido para o conciliábulo apartado no quarto. E tendo decidido ambos, 

comovidos, pelo ato solene, foi a esposa mais uma vez à cozinha assar a massa açucarada, confeitar 

a superfície. Pronto o bolo, saíram juntos para levá-lo ao tabelião, a fim de que se lavrasse ato de 

adoção, tornando-se ele legalmente incorporado à família, com direito ao prestigioso sobrenome Silva, 

e nome Hermógenes, que havia sido do avô.  
Fonte: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. p.57.  
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2. Das afirmativas abaixo só não está inserida no texto a da alternativa: 

a) O casal decidiu ir ao tabelionato para lavrar o ato de adoção do bolo a fim de incorporá-lo à 

família; 

b) Tendo ido ambos à cozinha fazer o bolo, saíram juntos para levá-lo ao tabelião, a fim de que se 

lavrasse a adoção; 

c) Tendo ambos decidido pela adoção, saíram juntos, levando o bolo ao tabelião para o ato 

solene; 

d) Convocando o marido para uma conversa, foi da esposa a iniciativa de tornar o bolo legalmente 

incorporado à família; 

e) A esposa nunca quis se separar da receita daquele bolo, que estava presente nos almoços de 

domingo há 40 anos. 

 

3. Na frase: “Convocou ela o marido para o conciliábulo apartado no quarto”, a palavra grifada 

só não é sinônima de:  

a) conversa; 

b) diálogo; 

c) reunião; 

d) seção; 

e) conferência. 

 
4. Observe e depois responda: 

 
 

Sobre o acento indicador da crase, indique a alternativa incorreta: 

a) Ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde às 10h. 

b) Tempere com pimenta e sal a gosto. 

c) Eles viajaram a bordo de uma aeronave moderna. 

d) Eu devo satisfações à minha mãe. 

e) Eu devo satisfações a minha mãe 
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Utilize o texto abaixo para responder as questões 5 e 6 

 

 

DESPERDÍCIO BRASIL 

 

 Sempre que se reúnem para lamuriar, os empresários falam no Custo Brasil, no preço que 

pagam para fazer negócios num  país com regras obsoletas e vícios incrustados. O atraso brasileiro é 

quase sempre atribuído a alguma forma de corporativismo anacrônico ou privilégio renitente que 

quase sempre têm a ver com o trabalho superprotegido, com leis sociais ultrapassadas e com outras 

bondades inócuas, coisas do populismo irresponsável, que nos impedem de ser modernos e 

competitivos. 

Raramente falam no que o capitalismo subsidiado custa ao Brasil. 

O escândalo causado pela revelação do que os grandes bancos deixam de pagar em impostos não 

devia ser tão grande, é só uma amostra da subtributação, pela fraude ou pelo favor, que há anos 

sustenta o nosso empresariado chorão, e não apenas na área financeira. A construção simultânea da 

oitava economia e de uma das sociedades mais miseráveis do mundo foi feita assim, não apenas pela 

sonegação privada e a exploração de brechas técnicas no sistema tributário – que, afinal, é 

lamentável, mas mostra engenhosidade e iniciativa empresarial – mas pelo favor público, pela auto-

sonegação patrocinada por um Estado vassalo do dinheiro, cúmplice histórico da pilhagem do Brasil 

pela sua própria elite. 

 O Custo Brasil dos lamentos empresariais existe, como existem empresários responsáveis que 

pelo menos reconhecem  a pilhagem, mas muito mais lamentável e atrasado é o Desperdício Brasil, o 

progresso e o produto de uma minoria que nunca são distribuídos,  que não chegam à maioria de 

forma alguma, que não afetam a miséria à sua volta por nenhum canal, muito menos pela via óbvia da 

tributação. Dizem que com o que não é pago de imposto justo no Brasil daria para construir outro 

Brasil. Não é verdade. Daria para construir dois outros Brasis. E ainda sobrava um pouco para ajudar 

a Argentina, coitada. (Luís Fernando Veríssimo) 

 

5. Dadas as frases: 

 
I -  “Sempre que se reúnem para LAMURIAR,…”  

II -  “…um país com regras OBSOLETAS…”  

III -  “…e vícios INCRUSTADOS.”  

IV -  “…alguma forma de corporativismo ANACRÔNICO…”  

V -  “…ou privilégio RENITENTE…”  

 

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, sinônimos das palavras destacadas nas frases: 

a) Lamentar – antiquadas – arraigados – doentio – persistente; 

b) Lastimar – empreendedoras – cravejados – velho – desistente; 

c) Chorar – ultrapassadas – desmontados – retrógrado – paciente; 

d) Lamentar – conservadoras – inseridos – conservador – persistente; 

e) Jubilar – desusadas – enxertados – arcaico – obediente. 
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6. Assinale a alternativa que apresenta afirmativa incorreta, conforme o texto: 

a) Na frase: ”…o progresso e o produto de uma minoria que nunca são distribuídos, que não 

chegam à maioria de forma alguma,…”; representam, respectivamente, a minoria e a maioria: elite 

econômica / trabalhadores em geral; 

b) No segmento: “…que não afetam a miséria à sua volta por nenhum canal, muito menos pela via 

óbvia da tributação”; o autor do texto diz que os impostos não retornam à população de forma 

socialmente justa; 

c) Ao dizer que nosso empresariado é chorão, o autor repete uma ideia já era expressa 

anteriormente: “Sempre que se reúnem para lamuriar,...” 

d) O trecho: “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. 

e) O corporativismo anacrônico, o privilégio renitente, o trabalho superprotegido e outros 

elementos citados no primeiro parágrafo do texto indicam, em sua totalidade deficiências em nosso 

sistema socioeconômico. 

 

 

Observe e depois responda as questões 7 e 8: 

 

 
 

7. Com relação a tira acima, assinale a melhor resposta sobre o assunto em questão (tipos de 

sujeito), sob o ponto de vista da gramática normativa: 

a) No primeiro quadrinho aparecem três frases com sujeito indeterminado; 

b) O personagem do segundo quadrinho é o sujeito das frases que aparecem no primeiro 

quadrinho; 

c) A frase do primeiro quadrinho que aparece riscada “vende-se casas” não é exemplo de sujeito 

indeterminado; 

d)  Apenas uma das frases do primeiro quadrinho é exemplo de sujeito indeterminado; 

e) A frase do primeiro quadrinho que aparece riscada “vende-se casas”  é exemplo de sujeito 

inexistente; 
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8. Observe a tira e depois assinale a resposta correta: 
 

 
 

A professora pede ao personagem Mutum que aponte os erros de português que aparecem na 

frase escrita no quadro. Ela esperava que Mutum corrigisse a frase que deveria ficar assim: 

a) Toda regra têm sua exceção; 

b) Todas as regras têm suas exceções; 

c) Todas as regras tem sua excessão; 

d) Todas regras tem exceção; 

e) Todas as regras tem suas excessões. 

 

9. Considere: 

 

(1) Para sujeito simples 

(2) Para sujeito composto 

(3) Para sujeito elíptico  

(4) Para sujeito indeterminado 

(5) Para oração sem sujeito 

 

(   ) De vez em quando Teresinha vira onça. 

(   ) Chegaram os filhos da vizinha. 

(   ) Da cartola do mágico saem pombos e vários objetos.  

(   ) Um dia lhe telefonarei.  

(   ) Um vento triste assobia lá fora.  
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Assinale a sequência correta, de cima para baixo, conforme a classificação dos tipos de sujeito das 

frases acima: 

 

a) 1 – 1 – 2 – 3 – 1  

b) 2 – 3 – 2 – 1 – 4  

c) 3 – 2 – 1 – 5 – 3  

d) 1 – 2 – 1 – 4 – 1  

e) 5 – 4 – 2 – 1 - 1  

 
10. Observe e depois responda: 
 

 
 

O adjetivo, pronome, artigo e numeral concordam em número (singular ou plural) e gênero 

(masculino ou feminino) com o substantivo, isto é, com o nome a que se referem. Essa ocorrência 

gramatical intitula-se “Concordância Nominal”. Com base nisso, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas das frases abaixo:  

I. É ____________ a ingestão de dois litros de água por dia. 

II. Os estudantes estavam _______ ansiosos antes da realização da prova. 

III. Você sempre teve ___________ amigos. 

IV. É __________ entrada de estranhos. 

V. Estamos __________ com relação à possibilidade de novos ataques. 

 

a) necessário – meio – bastante – proibido – alerta; 

b) necessária – meio – bastantes – proibida – alertas; 

c) necessária – meios – bastante – proibido – alerta; 

d) necessária – meio – bastantes – proibido – alerta; 

e) necessário – meio – bastantes – proibida – alertas; 
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INFORMÁTICA 

 

11. Os vírus não são nada mais nada menos que códigos de computação criados pelo homem, que 

são inseridos no PC contra a sua vontade e executados sem o seu conhecimento. Neste contexto 

relacione as colunas abaixo: 

 

Tipo de malware Descrição 

I. Trojans ( III ). são programas ou algoritmos que se multiplicam em redes de 

computador e geralmente executam ações maliciosas como 

consumir os recursos do sistema ou reinicia-lo. 

II. Vírus de boot ( IV ). são pragas virtuais que se instalam em arquivos executáveis 

(os que tem as terminações .COM e .EXE). Eles se posicionam em 

um setor inicial do arquivo, para serem executados antes que o 

programa seja carregado. 

III. Worms ( I ). são programas disfarçados como programas benignos, eles 

não tem a capacidade de se multiplicar, mas podem apresentar um 

alto poder de destruição. 

IV. Vírus de programa ( II ). se instalam no setor de inicialização do computador (um 

arquivo que informa como o disco está organizado e que é lido 

antes do acesso de qualquer outro arquivo). Em alguns casos eles 

são lidos antes que o sistema seja carregado, impedindo dessa 

forma a sua inicialização. 

 

A sequencia correta na segunda coluna, de cima para baixo é: 

a) III – IV – I – II; 

b) II – I – IV – III; 

c) I – IV – III – II; 

d) IV – I – III – II; 

e) I – III – IV – II; 

 

12. Um funcionário do IPPASSO digitou a tabela abaixo no Excel. 

 
 

Ao pressionar a tecla ENTER, qual valor aparecerá na célula E1? 

a) 20; 

b) 35; 

c) 45; 

d) 50; 

e) 60; 
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13. Os atalhos de teclado são combinações de duas ou mais teclas que realizam uma tarefa que 

normalmente exigiria um mouse ou outro dispositivo apontador. Ao pressionar as teclas Alt+Tab no 

Windows 10, qual será a ação executada? 

a) Alternar aplicativos abertos; 

b) Desfazer uma ação; 

c) Fechar o item ativo; 

d) Sair do aplicativo ativo; 

e) Exibir propriedades do item selecionado; 

 

14. Você recebeu por e-mail um arquivo que apresenta a extensão “.xls”, este arquivo é: 

a) Um texto do Microsoft Word;  

b) Uma planilha do Microsoft Excel; 

c) Uma apresentação do Microsoft PowerPoint; 

d) Uma música em formato MP4; 

e) Um Vírus de computador; 

 

MATEMÁTICA 

 

15. No município de Passo Fundo está sendo realizada uma obra de restauração de passeios 

públicos. Sabe-se que oito funcionários montam 20m2 de passeio em 5 dias. Quantos metros 

quadrados de passeio serão montados por quatro funcionários em 16 dias. 

a) 16m2; 

b) 24m2; 

c) 32m2; 

d) 40m2; 

e) 48m2; 

 

16. Três números inteiros e consecutivos, quando somados, produzem como resultado 159. Pode-

se afirmar que o segundo número da sequencia é: 

a) 25; 

b) 31; 

c) 47; 

d) 53; 

e) 64; 

 

17. Maria e Lúcia são irmãs. Sabe-se que o produto da idade de Maria pela idade de Lúcia dá 

como resposta 374. Maria é cinco anos mais velha que Lúcia. Neste contexto, qual é a idade de 

Lúcia? 

a) 12 anos; 

b) 15 anos; 

c) 17 anos; 

d) 22 anos; 

e) 26 anos; 
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18. O sistema métrico foi criado na França em 1799 após a Revolução Francesa, embora as 

unidades decimais tenham sido usadas em muitos outros países e culturas anteriormente. Embora 

tenha havido várias medidas diferentes e as definições das unidades tenham sido revistas, o sistema 

oficial de medições da maioria dos países é a forma moderna do sistema métrico, que é conhecido 

como o "Sistema Internacional de Unidades". Neste contexto, em uma embalagem que pode ser 

encontrada no IPPASSO lê-se a seguinte informação “Volume aproximado de 6 dm3” (decímetros 

cúbicos). É correto afirmar que nesta embalagem estão contidos: 

a) 6 litros; 

b) 600 mililitros; 

c) 60 litros; 

d) 60 mililitros; 

e) 600 litros; 

 

19. O IPPASSO apresenta atualmente 96 funcionários. Sabe-se que destes funcionários três 

oitavos são homens e que dois quintos das mulheres são casadas. Quantas mulheres solteiras 

trabalham no IPPASSO? 

a) 16; 

b) 24; 

c) 36; 

d) 42; 

e) 50; 

 

20. Foi realizada na cidade de Passo Fundo uma pesquisa para identificar qual era a preferencia 

das pessoas em relação à leitura dos jornais A e B que tem circulação na cidade. Sabe-se que: 

 

 270 pessoas leem o jornal A; 

 250 pessoas leem o jornal B; 

 100 pessoas leem os dois jornais; 

 180 pessoas não leem nenhum dos jornais; 

 

Quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa? 

a) 500 pessoas; 

b) 600 pessoas; 

c) 700 pessoas; 

d) 800 pessoas; 

e) 900 pessoas; 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

21. Segundo a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, em seu Art. 13, ao município é vedado 

as alternativas abaixo, exceto: 

a) Utilizar ou permitir o uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço 

de alto-falante, ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade, para propaganda político-

partidário ou fins estranhos à administração; 

b) Criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uma pessoa de direito público 

interno; 

c) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçarlhes o exercício ou manter 

com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de 

interesse público, na forma e nos limites da lei federal, notadamente nos setores educacional, 

assistencial e hospitalar; 

d) Contrair empréstimos externos sem aprovação Senado Federal, e autorização prévia da 

Assembleia Legislativa; 

e) 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; 

 

22. Segundo o REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, em seu Art. 1°, ao Órgão Gestor é 

atribuído as alternativas abaixo. Assinale a alternativa correta: 

a) Elaborar e aprovar a proposta orçamentária anual e suas alterações; 

b) Organizar os serviços de prestação previdenciária; 

c) Examinar e deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pelo Presidente ou por 

qualquer um de seus membros, emitindo resoluções e expedindo atos normativos; 

d) Contratar auditorias externas periódicas, caso necessário, para analisar e emitir parecer sobre 

demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das 

contribuições previdenciárias, bem como pagamento dos benefícios, submetendo os resultados 

obtidos à apreciação do Prefeito Municipal, nos termos da legislação em vigor; 

e) Todas as alternativas estão corretas; 

 

23. O REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, em seu Art. 2° trata: É função do Diretor Administrativo 

Previdenciário: I - Propor e Efetivar: 

Assim, identifique a alternativa incorreta. 

a) Diretrizes gerais para o Órgão Gestor, quanto à preparação de planos, programas e metas de 

aperfeiçoamento, desenvolvimento e gestão de recursos humanos; 

b) 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; 

c) Diretrizes gerais quanto à qualificação dos recursos humanos; 

d) Plano de investimento na conservação, expansão, aquisição ou alienação de ativos imobiliários 

pertencentes ao IPPASSO, utilizados diretamente em suas atividades operacionais e administrativas; 

e) Planos e programas anuais e plurianuais das áreas de orçamento e finanças, em apoio a 

Diretoria Financeira; 
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24. Vejamos o disposto no § 5 do Art. 5°, Sessão II do REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, 

§5° - Constituem documentos necessários à inscrição de dependente: Identifique a alternativa 

incorreta. 

a) Cônjuge e filhos: certidões de casamento, de nascimento e documentos de identidade; 

b) Companheira ou companheiro: documento de identidade e certidão de casamento com 

averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros, ou ambos, já tiver sido 

casado, ou de óbito, se for o caso, e declaração judicial, ou lavrada perante Oficio de Notas, da 

existência de união estável; 

c) Enteado: certidão de casamento ou de existência de união estável do segurado e de 

nascimento do dependente; 

d) Pais: certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade de seus progenitores; 

e) Irmão: certidão de casamento. 

 
25. Segundo o Art. 11 do REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, a restituição de importância 

recebida indevidamente por beneficiário do Instituto de Previdência Social de Passo Fundo, nos casos 

comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser feita de urna só vez, devidamente atualizada, 

independentemente da aplicação de quaisquer apenamentos previstos em lei. Assim, assinale V para 

Verdadeiro e F para Falso nas alternativas abaixo: 

 (  ) Caso o benefício pago a maior, do que o valor real devido, seja originário de erro do 

Instituto de Previdência Social de Passo Fundo ou do processo que deu origem ao benefício 

equivocado, o beneficiário devolverá o valor de forma parcelada; 

 (  ) No caso de revisão de benefícios de que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, 

em razão de erro do Instituto de Previdência Social de Passo Fundo ou do processo que deu 

origem ao benefício, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será 

objeto de pagamento em número de parcelas que não ultrapassem ao dobro do benefício 

recebido, pagas em números de meses necessários à liquidação do débito; 

 (  ) No caso de contribuição a menor do que o estabelecido em Lei, por motivos diversos, no 

que se referir à parte do servidor, o valor deverá ser restituído ao Instituto em parcelas que não 

ultrapasse ao dobro da contribuição mensal total deste, e no caso da parcela se referir à 

contribuição patronal, esta, será restituída em cota única pelo órgão responsável; 

 (  ) Caso o benefício pago a maior, do que o valor real devido, seja originário de erro do 

Instituto de Previdência Social de Passo Fundo ou do processo que deu origem ao benefício 

equivocado, o beneficiário não precisará devolver o valor excedente; 

 (  ) No caso de revisão de benefícios de que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, 

em razão de erro do Instituto de Previdência Social de Passo Fundo ou do processo que deu 

origem ao benefício, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será 

objeto de pagamento em número de parcelas que não ultrapassem a um terço do benefício 

recebido, pagas em números de meses necessários à liquidação do débito. 

 
Assim, assinale a sequência correta, de cima para baixo: 

a) V, V, F, V e F; 

b) V, V, V, F e V; 

c) F, F, V, V e V; 

d) V, V, V, F e F; 

e) F, V, V, F e F. 
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26. Previsto na Sessão III do REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, no Art. 8° o qual trata sobre o 

encaminhamento do pedido de benefícios, onde serão necessários os seguintes documentos, para o 

caso de aposentadoria, exceto: 

a) Certidão de casamento autenticada ou documentos que comprovem idade do requerente; 

b) Termo de Posse; 

c) Certidão de óbito do cônjuge; 

d) Grade de tempo de serviço fornecida pela Secretaria Municipal de Administração; 

e) Portaria de averbação de tempo de serviço. 

 

27. O Art. 18 do REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, trata sobre a direção do Conselho 

Deliberativo. Este por sua vez deverá ser formado pela seguinte estrutura: 

a) Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário; 

b) Presidente, Secretário, Tesoureiro e Conselho Fiscal; 

c) Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Conselho Fiscal; 

d) Presidente, Tesoureiro, Secretário e Vice-Secretário; 

e) Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 

 

28. Com relação ao Capítulo III do REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, em seu Art. 24, 

encontramos a seguinte redação: As matérias administrativas e orçamentárias sujeitas à análise do 

Conselho deverão ser apresentadas pelo Presidente do IPPASSO na forma e modelo solicitada pelo 

Conselho Fiscal e serão encaminhadas preferencialmente ao Presidente do mesmo, ou por intermédio 

de algum de seus membros, e serão tratadas de acordo com a seguinte sistemática, conforme abaixo 

relacionada. Desta forma marque V para Verdadeira e F para Falso: 

 

 (   ) Encaminhamento, pelo Presidente do IPPASSO, das matérias sujeitas à análise em 

reunião ordinária ou extraordinária; 

 (   ) As matérias serão classificadas por ordem cronológica de entrada no protocolo e 

distribuídas aos demais membros, pela Secretaria do Conselho, para conhecimento; 

 (   ) A Ordem do Dia, organizada pela Secretaria, será comunicada a todos os conselheiros 

com antecedência mínima de sete dias, para as reuniões ordinárias, e de três dias, para as 

reuniões extraordinárias; 

 (   ) O Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho, e na ausência deste, pelo membro 

do Conselho ocupante do mais alto cargo da sua hierarquia; 

 (   ) A Ordem do Dia, organizada pelo Presidente, será comunicada a todos os conselheiros 

com antecedência mínima de três dias, para as reuniões ordinárias, e de um dias, para as 

reuniões extraordinárias. 

 

Assinale a sequência correta, de cima para baixo: 

a) V, V, V, V e V; 

b) V, V, F, V e V; 

c) V, V, V, F e F; 

d) V, V, V, V e F; 

e) V, V, F, V, e F. 

 



 

15 
 

29. Segundo o Art. 7° do Estatuto do Servidor Público de Passo Fundo, aos ocupantes dos cargos 

de provimento em comissão ficam assegurados, as alternativas abaixo, exceto: 

a) Vencimento; 

b) 13° salário; 

c) Férias de 30 dias após cada 12 (doze) meses de exercício, acrescido de 1/3 (um terço); 

d) Auxílio funeral, na forma deste Estatuto, no caso de falecimento durante o exercício do cargo e 

licenças; 

e) Benefício do Bolsa Família. 

 

30. Art. 29 do REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE PASSO FUNDO – IPPASSO, trata sobre as competências dos 

conselheiros. Assinale a  alternativa correta: 

a) Participar das reuniões e das votações; 

b) Propor planos de trabalho; 

c) Participar das comissões ou grupos de trabalho para as quais forem designados, manifestando-

se a respeito das matérias em discussão; 

d) Requerer votação de matéria em regime de urgência; 

e) Todas as alternativas estão corretas; 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

31. Nos termos da Constituição Federal aos 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  serão aposentados: 

 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na 

forma da Lei. 

II - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na 

forma da lei.  

IV - compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição.  

V - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 

público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria -  aos sessenta anos de idade e 

trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se 

mulher e  sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

 

Quais alternativas estão corretas: 

a) I, III e V 
b) II, III V  
c) II, IV e V 
d) I, II e III 
e) Todas as alternativas estão corretas 
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32. A Constituição Federal prevê que a acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, 
exceto quando houver compatibilidade de horários, em quais casos é permitida? 
 
I - a de dois cargos de professor. 

II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. 

III - a de dois cargos privativos de médico. 

IV - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

V - a de dois cargos ou empregos de profissionais da área de enfermagem. 

 

Estão corretas as afirmações: 

a) I, II, V 
b) I, II, III 
c) II, IV, V 
d) I, II, IV 
e) I, III, V 
 

33. De acordo com o que disciplina a Emenda Constitucional 41/03, a pensão por morte de um 
servidor em atividade na data do óbito, nos Regimes Próprios de Previdência, corresponde a:  
a) 100% 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, acrescido de 70%  da 

parcela excedente a este limite.  

b) 100% 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, acrescido de 80%  da 

parcela excedente a este limite. 

c) 100% da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, independente 

do valor.  

d) 80% 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, acrescido de 100% da 

parcela excedente. 

e) 80% da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento , até o valor 

correspondente a 1 (um)  salário mínimo, acrescido de 70% da parcela excedente. 

 
34. De acordo com o que estabelece a Lei Federal 10.887, de 18 de junho de 2004,  

a  contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas 

autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será 

de 11% (onze por cento), incidentes sobre  a totalidade da base de contribuição, entende-se por base 

de contribuição:  

 

I - vencimento do cargo efetivo, acrescido de auxílio-alimentação e das parcelas remuneratórias pagas 

em decorrência de local de trabalho; 

II - o salário-família acrescido do  auxílio-alimentação. 

III - vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em 

lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. 

IV - vencimento do cargo efetivo, acrescido as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local 

de trabalho. 

IV – Vantagens pecuniárias permanentes, ajuda de custo em razão de mudança de sede, o auxílio-

alimentação. 
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Pode-se afirmar que são corretas: 

a) Somente a alternativa I está correta 

b) Somente as alternativas I e III estão corretas 

c) Somente a alternativa III está correta  

d) Todas as alternativas estão corretas 

e) Nenhuma das alternativas está correta 

 

35. Sobre a Lei Federal 10.887, de 18 de junho de 2004, considere e assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) A unida de gestora do regime próprio de previdência dos servidores procederá, no mínimo a 

cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e 

pensionistas do respectivo regime. 

b) A responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições de será do dirigente e do 

ordenador de despesa do órgão ou entidade que efetuar o pagamento da remuneração ou do 

benefício. 

c) 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. 

d) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, até 30 (trinta) dias após o 

encerramento de cada trimestre, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa 

previdenciárias acumuladas no exercício financeiro em curso. 

e) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela cobertura de 

eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de 

benefícios previdenciários.  

 

36. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público e só perderão o cargo em algumas situações:  

a) Quando extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade. 
b) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo e 
avaliação periódica de desempenho com direito a ampla defesa. 
c) Após procedimento de avaliação periódica de desempenho realizada pelos superiores 
hierárquicos. 
d) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado e após extinção do cargo. 
e) Mediante processo administrativo e avaliação periódica de desempenho realizada pelos 
superiores hierárquicos. 
 

37. A Portaria MPAS nº 6.209, de 16 de dezembro de 1999, determina que o vínculo com o RGPS 
certificado pelo ente federativo poderá ser comprovado por meio de alguns documentos, entre outros, 
EXCETO:  

a) atos de nomeação e demissão. 

b) registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social do servidor. 

c) folhas ou recibos de pagamentos de salários e demais registros contábeis. 

d) livro ou ficha de registro de empregado. 

e) contrato de trabalho e respectiva rescisão. 
 

 

 



 

18 
 

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:  

a) O RPPS abrange, facultativamente, o servidor público titular de cargo efetivo, o servidor inativo 

e seus dependentes. 

b) O aposentado por qualquer regime de previdência que exerça ou venha a exercer cargo em 

comissão, cargo temporário, emprego público ou mandato eletivo vincula-se, exclusivamente, ao 

RPPS. 

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.  

d) É permitida a filiação ao RPPS, na qualidade de segurado facultativo, de segurado de RGPS.  

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.  

 

39. Constituem fontes de financiamento do RPPS, avalie e assinale a alternativa correta: 
 

I - as contribuições do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos 

pensionistas.  

II - as receitas decorrentes de investimentos e patrimoniais. 

III - os valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da 

Constituição Federal. 

IV - os valores aportados pelo ente federativo e demais dotações previstas no orçamento federal, 

estadual, distrital e municipal.  

V - outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. 

 

Pode-se afirmar que são corretas: 

a) II, III e V 

b) I, II e IV 

c) I, II e III  

d) Todas as alternativas estão corretas  

e) Nenhumas das alternativas estão corretas 

 

40. Salvo disposição em contrário da Constituição Federal, da Emenda Constitucional Nº 20, de 
1998, da Emenda Constitucional Nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e da Emenda Constitucional Nº 
47, de 06 de julho de 2005, o regime próprio não poderá conceder benefício distinto dos previstos pelo 
RGPS, ficando restrito aos seguintes, quanto ao dependente:  
 
a) auxílio-doença e  salário-família. 

b) pensão por morte e auxílio doença. 

c) pensão por morte auxílio-reclusão.  

d) auxílio reclusão e salário família. 

e) auxílio doença e auxílio reclusão. 


