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De acordo com o comando de cada uma das questões de 1 a 20, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO; ou o campo
designado com o código SR, caso desconheça a resposta correta. Marque, obrigatoriamente, para cada item, um, e somente um, dos
três campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. A marcação do campo
designado com o código SR não implicará apenação. Para as devidas marcações, use a folha de rascunho e, posteriormente, a folha

de respostas, que é o único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 1

A PARANAPREVIDÊNCIA é um ente de cooperação
governamental do estado do Paraná para o cumprimento de suas
obrigações de seguridade funcional e tem por finalidade gerir o
respectivo sistema, segundo o regime de benefícios e serviços
previstos na Lei estadual n.º 12.398/1998. Com relação à
estrutura administrativa da PARANAPREVIDÊNCIA, julgue os
itens a seguir.

Ø O Conselho de Administração figura como órgão executivo
entre os órgãos estatutários da estrutura organizacional da
PARANAPREVIDÊNCIA.

Ù Os servidores inativos e pensionistas inscritos na
PARANAPREVIDÊNCIA elegerão, entre eles, um
conselheiro efetivo e um suplente para o Conselho de
Administração.

Ú É da competência do Conselho Fiscal emitir pareceres sobre
os balancetes mensais, o balanço e as contas anuais da
PARANAPREVIDÊNCIA.

Û No Conselho Diretor, o diretor de previdência será
obrigatoriamente escolhido entre os servidores inscritos na
PARANAPREVIDÊNCIA. 

Ü Os diretores, o presidente do Conselho de Administração e
seus conselheiros em nenhuma hipótese respondem pelas
obrigações da instituição. 

QUESTÃO 2

Ainda acerca da estrutura  adminis t ra t iva  da
PARANAPREVIDÊNCIA, julgue os itens abaixo.

Ø O estado é solidariamente responsável com a
PARANAPREVIDÊNCIA pelo pagamento dos benefícios a
que fizerem jus os segurados e pensionistas participantes do
Plano de Benefícios Previdenciários a cargo do Fundo de
Previdência.

Ù O estado do Paraná deverá figurar como litisconsorte e
assistente em todos os processos judiciais em que a
PARANAPREVIDÊNCIA for parte no pólo passivo e que
digam respeito a benefícios previdenciários.

Ú O Conselho Diretor, como órgão superior de gerenciamento,
toma conhecimento dos atos praticados pelo Conselho de
Administração por meio dos relatórios mensais e por
exposições feitas pelo presidente deste conselho.

Û Compete ao Conselho de Administração aprovar a Nota
Técnica Atuarial e a Regulamentação dos Planos de
Benefícios Previdenciários.

Ü Os presidentes de conselho, os conselheiros e os diretores
serão designados pelo governador do estado, para exercício
por período de quatro anos, não podendo ser reconduzidos.

QUESTÃO 3

Considere, por hipótese, que Maria, brasileira, casada, nascida em
28/3/1946, seja servidora ativa, titular de cargo efetivo do estado
do Paraná, com vínculo funcional permanente e em exercício
desde 1.º/3/1970. Nessa hipótese, Maria

Ø poderá ser presidente do Conselho de Administração, tendo
direito a voz e voto, inclusive o de desempate, nas
deliberações das reuniões.

Ù p o d e r á ,  s e  f o r  d i r e t o r a - p r e s i d e n t e  d a
PARANAPREVIDÊNCIA, participar das reuniões do
Conselho de Administração, com direito a voz e voto.

Ú poderá ser indicada como integrante do Conselho de
Administração da PARANAPREVIDÊNCIA. 

Û poderá inscrever como seu dependente para o regime de
previdência — mediante a devida comprovação de
dependência econômica e atendidos os requisitos
regulamentares — irmão seu, com doze anos de idade e não-
emancipado.

Ü terá direito ao benefício de aposentadoria compulsória ao
completar 65 anos de idade, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.

QUESTÃO 4

Julgue os itens abaixo, relativos ao Plano de Benefícios previsto
na Lei estadual n.º 12.398/1998. 

Ø Existirá caso em que o benefício previdenciário terá valor
inferior a um salário mínimo.

Ù Considere a seguinte situação hipotética.
A segurada Ana faleceu, deixando como dependentes o
marido e dois filhos menores. Ana recebia em atividade a
remuneração de R$ 1.000,00. 

Nessa situação, o benefício da pensão será pago da seguinte
forma: R$ 500,00 para o cônjuge e R$ 250,00 para cada filho.

Ú Se, após exames médicos e laboratoriais, verificar-se que um
segurado da PARANAPREVIDÊNCIA é portador da
síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS), referido
segurado terá direito ao benefício de aposentadoria por
invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição.

Û Um segurado da PARANAPREVIDÊNCIA terá direito ao
benefício da aposentadoria voluntária por implemento de
idade com proventos integrais, ao completar sessenta anos de
idade, se homem.

Ü Um indivíduo que  ingressar como servidor em 1.º/3/2000, ao
completar a idade de sessenta anos, terá atingido a idade
mínima para requerer aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição.
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QUESTÃO 5

Acerca das contribuições previdenciárias, julgue os itens
subseqüentes. 

Ø O servidor ativo, titular de cargo efetivo, que, em 1998,
contava com 55 anos de idade, tem sua contribuição
previdenciária retida e repassada para compor o Fundo
Financeiro.

Ù A servidora ativa, titular de cargo efetivo, que, em 1998,
contava com 42 anos de idade, tem sua contribuição
previdenciária retida e repassada para composição do Fundo
de Previdência.

Ú O servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado
há doze anos terá sua contribuição previdenciária destinada à
PARANAPREVIDÊNCIA.

Û O servidor ocupante de cargo em comissão, oriundo da
administração pública de outro estado da federação, onde é
segurado do regime próprio dos servidores públicos estaduais,
terá sua contribuição destinada à PARANAPREVIDÊNCIA.

Ü O servidor ocupante de cargo em comissão, oriundo da
administração pública de um município que não possua
regime próprio de previdência para seus servidores, terá sua
contribuição destinada à PARANAPREVIDÊNCIA.

QUESTÃO 6

A PARANAPREVIDÊNCIA é um ente de cooperação
governamental do estado do Paraná para o cumprimento de suas
obrigações de seguridade funcional e tem por finalidade gerir o
respectivo sistema, segundo o regime de benefícios e serviços
previstos na Lei estadual n.º 12.398/1998. Com referência a esse
assunto, julgue os itens a seguir.

Ø A PARANAPREVIDÊNCIA é uma instituição com
personalidade jurídica de direito privado, com prazo de
duração indeterminado e com exercício financeiro coincidente
com o ano civil. 

Ù Um servidor, para ser indicado diretor de finanças, deve
contar, no mínimo, com dez anos de efetivo exercício no
cargo.

Ú Com o objetivo de todos os poderes terem representantes no
Conselho Fiscal, o Ministério Público estadual indicará um
conselheiro efetivo para o referido conselho.

Û Um servidor poderá ser designado diretor de administração,
independentemente de seu pai já ser membro do Conselho de
Administração. 

Ü Um membro do Conselho Fiscal poderá efetuar negócios
indiretamente relacionados com a PARANAPREVIDÊNCIA.

QUESTÃO 7

A PARANAPREVIDÊNCIA constituirá, como parte de seu
patrimônio, mas com identidade jurídico-contábil, Fundos de
Previdência e Financeiro, de natureza previdenciária. A esse
respeito, julgue os itens seguintes.

Ø O pagamento dos benefícios de previdência funcional do
servidor inativo, qualquer que seja a sua situação, será
realizado pelo Fundo Financeiro.

Ù A partir da data de publicação da Lei estadual
n.º 12.398/1998, todo servidor que assumir cargo no serviço
público estadual paranaense será vinculado ao Fundo de
Previdência.

Ú A PARANAPREVIDÊNCIA não poderá ter fins lucrativos,
por ser uma pessoa jurídica de direito público, com natureza
de serviço social autônomo paradministrativo.

Û O estado poderá fazer doações para os fundos de bens móveis
ou imóveis, desde que isso seja aceito pelo Conselho Fiscal
da PARANAPREVIDÊNCIA.

Ü A PARANAPREVIDÊNCIA não poderá: atuar como
instituição financeira; prestar fiança ou  aval; obrigar-se, de
favor, por qualquer outra forma.

QUESTÃO 8

Cláudio, casado, nascido em 14/8/1976, é servidor
ativo titular de cargo efetivo do estado do Paraná, com
vínculo funcional permanente e em exercício desde
1.º/3/1998.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os
seguintes itens. 

Ø Cláudio é, obrigatoriamente, inscrito na condição de segurado
na PARANAPREVIDÊNCIA.

Ù Cláudio não poderá ser designado para a função de diretor
jurídico da PARANAPREVIDÊNCIA, caso sua sogra seja
membro do Conselho de Administração dessa entidade.

Ú Cláudio poderá inscrever sua mãe como dependente para o
regime de previdência, independentemente de comprovação
de dependência econômica.

Û O servidor terá direito a aposentadoria por invalidez
permanente se for considerado definitivamente incapacitado
para o cargo público por motivo de deficiência fisiológica.

Ü Caso seja cedido a outro estado da Federação, Cláudio terá
sua inscrição como segurado da PARANAPREVIDÊNCIA
cancelada.

QUESTÃO 9

Acerca do Plano de Benefícios previsto na Lei estadual
n.º 12.398/1998, julgue os itens abaixo.

Ø Aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria
compulsória por implemento de idade e pensão por morte do
segurado estão entre os benefícios garantidos pela
PARANAPREVIDÊNCIA. 

Ù O cônjuge e os filhos do segurado poderão ser inscritos como
dependentes do segurado sem necessidade de comprovação de
dependência econômica.

Ú Considere a seguinte situação hipotética.
Souza, segurado da PARANAPREVIDÊNCIA, foi
acometido de uma doença que impôs seu afastamento
compulsório do serviço, com base em laudo conclusivo da
medicina especializada, ratificado por junta médica
credenciada. 

Nessa situação, para obter a aposentadoria por invalidez,
Souza dependerá apenas de entrar em licença para
afastamento de saúde pelo período mínimo exigido.

Û O servidor titular de cargo efetivo que tiver ingressado no
serviço público em 1.º/3/2002 terá direito a aposentadoria
voluntária por tempo de contribuição ao completar sessenta
anos de idade e 35 anos de serviço.

Ü Um servidor que ocupe exclusivamente cargo em comissão
não terá direito de receber benefício previdenciário concedido
pela PARANAPREVIDÊNCIA.

QUESTÃO 10

A respeito das contribuições previdenciárias, julgue os itens a
seguir. 

Ø O servidor, segurado da PARANAPREVIDÊNCIA, que for
cedido a outro ente federado terá sua contribuição
previdenciária destinada ao Sistema de Seguridade Funcional
do Estado do Paraná.

Ù O valor da contribuição previdenciária destinado à
PARANAPREVIDÊNCIA deverá ser contabilizado
individualmente por servidor.

Ú A contribuição do estado do Paraná para o Fundo de
Previdência deve ser calculada nos mesmos percentuais e
valores pagos pelos servidores e militares ativos.

Û No caso de inadimplência do estado no repasse obrigatório da
contribuição mensal à PARANAPREVIDÊNCIA, caberá ao
estado pagar diretamente os benefícios do mês. 

Ü Se um servidor, aposentado pelo regime geral de previdência
social (RGPS), atualmente ocupar, exclusivamente, um cargo
em comissão no estado do Paraná, nesse caso, a sua
contribuição previdenciária será destinada ao RGPS.
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Nas questões de 11 a 17, que avaliam Noções de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário, considere
que todos os programas mencionados estão em configuração-
padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas
destras e que expressões como clicar, clique simples e clique
duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse.
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

Texto I – questões de 11 a 13

A figura abaixo mostra uma janela do aplicativo Word 2000, com
parte de um texto extraído do site http://www.pr.gov.br.

QUESTÃO 11

Com relação ao Word 2000, julgue os itens subseqüentes,
considerando a figura incluída no texto I.

Ø Para se obter um sinônimo da palavra “Ouvidoria”, é
suficiente clicar sobre essa palavra e, a seguir, clicar a opção

Sinônimo, encontrada no menu .
Ù Para se copiar para a área de transferência um trecho do

documento que esteja selecionado, é suficiente manter a tecla 

pressionada e, a seguir, teclar .
Ú Caso se aplique um clique duplo sobre a palavra

“PARANAPREVIDÊNCIA” e, a seguir, se clique , a
referida palavra será recortada do documento.

Û Por meio do botão , é possível a verificação de erros
de grafia e gramática no documento em edição.

Ü É possível salvar o documento em edição em um arquivo com
nome diferente de Texto.doc por meio da opção Salvar como,

encontrada no menu .

QUESTÃO 12

Ainda com relação ao Word 2000, julgue os itens abaixo,

considerando a figura incluída no texto I.

Ø Todas as palavras do segundo parágrafo do documento serão

selecionadas, caso seja realizada a seguinte seqüência ações:

clicar imediatamente antes de “Com”; pressionar e manter

pressionada a tecla ; clicar sobre a palavra “usuário”;

liberar a tecla .

Ù O botão  é utilizado para deletar palavras selecionadas

do texto.

Ú No menu , encontra-se a opção Localizar, que é

utilizada para a procura de uma determinada palavra no

documento.

Û Ao se selecionar um trecho do documento e, a seguir,

mantendo-se as teclas  e  pressionadas, se teclar

, esse trecho do documento será colocado

automaticamente como uma nota de rodapé.

Ü Para se salvar todas as modificações realizadas no documento

em edição, é suficiente clicar .

QUESTÃO 13

Julgue os itens seguintes, relativos ao Word 2000, ainda

considerando a figura incluída no texto I.

Ø Ao se clicar imediatamente antes da palavra “Com”, na

primeira linha do segundo parágrafo do documento, e, a

seguir, teclar , o ponto de inserção será deslocado para

o final dessa linha.

Ù O botão  é utilizado para copiar um texto selecionado para

a área de transferência, possibilitando a sua cópia para outro

ponto do documento.

Ú No menu , escolhendo-se a opção Colunas, é possível

inserir uma tabela no documento, na localização do ponto de

inserção.

Û Para se aplicar o estilo itálico à palavra

“PARANAPREVIDÊNCIA”, é suficiente clicar sobre essa

palavra e, a seguir, clicar .

Ü Caso se deseje excluir o arquivo Texto.doc, no qual o

documento está sendo armazenado, é suficiente clicar a opção

Deletar, encontrada no menu .
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QUESTÃO 14

Com relação à Internet, julgue os itens a seguir.

Ø Considere a seguinte situação hipotética.

João acessou uma página Web para realizar o download de

um arquivo ali disponível. Sabendo que é possível contrair

vírus de computador em processos de download de

arquivos, João decidiu proteger seu computador antes de

iniciar o processo desejado. Para isso, clicou com o botão

esquerdo do mouse no hyperlink da página Web acessada.

Nessa situação, João estará protegendo completamente seu

sistema contra qualquer vírus de computador que esteja

embutido no arquivo que será carregado da página na qual o

hyperlink tiver sido executado.

Ù Na Web, é possível, utilizando-se de um navegador, acessar

sites de busca por meio de uma rede dial-up.

Ú Considere a seguinte situação hipotética.

Pedro acessou a Internet por meio de um provedor

localizado em sua cidade, utilizando-se, para se conectar

ao provedor, de um modem e de sua linha telefônica,

Nesse acesso à Internet, Pedro navegou durante todo o

tempo em páginas Web localizadas nos Estados Unidos da

América (EUA).

Nessa situação, além das taxas a serem pagas ao seu

provedor, Pedro deverá arcar com os custos do uso de sua

linha telefônica, pagando, proporcionalmente ao tempo em

que ficou conectado à Internet, como se estivesse realizando

uma chamada internacional aos EUA.

Û Utilizando um browser, ao solicitar que o endereço

pedro@cespe.unb.br seja acessado, um usuário da Internet

estará se conectando à página Web denominada “pedro”,

localizada no URL www.cespe.unb.br, caso essa página

exista.

Ü Ao se acessar uma página Web utilizando-se de um

navegador, estará sendo estabelecida uma conexão entre o

computador do usuário que solicitou o acesso e o computador

no qual a página está armazenada. Nesse acesso, é permitida

a visualização do conteúdo da página Web ao usuário e, ao

mesmo tempo, é permitido o conhecimento das informações

armazenadas no computador do usuário ao administrador da

página acessada. Esse recurso permite que a identidade dos

usuários da Internet seja conhecida, evitando o uso indevido

das informações contidas na rede mundial de computadores.

QUESTÃO 15

A respeito da Internet, julgue os seguintes itens.

Ø Considere a seguinte situação hipotética.

Maria, decidida a equipar seu computador para poder

acessar a Internet, dirigiu-se a uma loja especializada em

equipamentos e materiais de informática, levando consigo

sua máquina. Ao abrir o computador, um empregado da

loja verificou que o computador de Maria não possuía

placa de rede nem placa de fax/modem, estando equipado

com todo o restante necessário. O empregado sugeriu que

Maria comprasse apenas a placa de fax/modem.

Nessa situação, caso Maria tivesse dito ao empregado da loja

que o acesso à Internet seria apenas por meio de uma rede

dial-up, então a sugestão do empregado estaria correta e

atenderia adequadamente ao necessitado.

Ù Considere a seguinte situação hipotética.

Ao acessar uma página de um banco, para obter o extrato

de sua conta bancária, João deparou-se com um recurso

que, em vez de introduzir a sua senha por meio do teclado,

deveria fazê-lo utilizando-se do mouse. Esse recurso,

segundo instruções do site do banco, seria mais seguro no

fornecimento de informações sigilosas.

Nessa situação, ao se utilizar o recurso mencionado acima,

pode-se-á estar protegendo as informações referentes à senha

de João contra programas que, caso estejam instalados em sua

máquina, permitem a um invasor visualizar dados

introduzidos no computador por meio do teclado. 

Ú Considere a seguinte situação hipotética.

Ao acessar uma determinada página Web, um usuário da

Internet desejou realizar o download de uma das figuras

localizadas nessa página para torná-la o papel de parede

de seu computador. Após inúmeras tentativas, o usuário

não obteve sucesso na tarefa a ser realizada.

Nessa situação, um dos motivos do insucesso verificado

poderia ter sido o fato de o computador do usuário não dispor

de endereço IP necessário para realizar download de

informações da Internet.

Û O termo cookie refere-se a vírus de computador normalmente

adquirido quando se acessam sites que realizam comércio

eletrônico sem a adequada segurança ao usuário.

Ü O termo página inicial utilizado no Internet Explorer refere-se

à página Web que deve ser acessada em primeiro lugar toda

vez que esse aplicativo for executado.
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Texto II – questões 16 e 17 

A figura a seguir mostra uma tela de trabalho do Windows
Explorer sendo executado em um computador que tem como
sistema operacional o Windows 2000. 

QUESTÃO 16

Com relação ao texto II, à figura a ele associada, ao Windows
Explorer e ao Windows 2000, julgue os itens a seguir.

Ø É correto afirmar que o arquivo associado ao ícone

 está aberto.

Ù Ao se pressionar a tecla  �, o conteúdo da pasta associada

ao ícone  será exibido.

Ú O arquivo associado ao ícone  está armazenado na
área de trabalho do Windows.

Û A quantidade de memória utilizada para armazenar o arquivo

associado ao ícone  é maior que aquela necessária
para armazenar o arquivo associado ao ícone

.
Ü Caso se aplique um clique duplo no ícone

, o conteúdo da pasta associada a
esse ícone será exibido.

QUESTÃO 17

Ainda com relação ao texto II, à figura a ele associada, ao
Windows Explorer e ao Windows 2000, julgue os itens a seguir.

Ø O botão  pode ser utilizado para excluir um arquivo.
Ù Para se minimizar a janela do Windows Explorer é suficiente

clicar o botão .

Ú O menu  possui opções que permitem definir o modo
de exibição dos arquivos, o que permitiria ao usuário, por
exemplo, exibir os arquivos como ícones grandes.

Û Para se exibir o conteúdo do disco associado ao ícone

, é suficiente clicar o botão , que está à

direita da caixa .

Ü Caso se aplique um clique simples sobre o ícone , o
arquivo associado a esse ícone será aberto.

Texto III – questões 18 e 19

Com seus dentes podres, barrigão imenso, cabelo ralo1

e um linguajar que só de longe faz lembrar o português, Seu
Creysson deu certo. Ou melhor, está fazendo sucesso.
“Não vamos usar expressões de duplo sentido”, diz em tom de4

galhofa Claudio Manoel, o humorista que, desde o final do
ano passado, interpreta a personagem no Casseta & Planeta
Urgente, da Rede Globo. O tipo surgiu de um bate-papo entre7

Claudio e seu colega Reinaldo durante a volta de uma
gravação. À frente do grupo Capivara, Seu Creysson é garoto-
propaganda de coisas ainda mais absurdas, com nomes10

grafados de maneira esdrúxula, que ele apresenta com o
bordão “Eu agarântio!”.

Ricardo Valladares. Esse eu agarântio! “Televisão”.

In: Veja, 11/9/2002, p. 104 (com adaptações).

QUESTÃO 18

Considerando o texto III e a respeito das normas ortográficas,
julgue os itens a seguir.

Ø As palavras “português” (R.2) e “está” (R.3) são
obrigatoriamente acentuadas por serem oxítonas terminadas
em -es e -a, respectivamente.

Ù Cláudio Manuel seria a grafia convencional correta do nome
próprio citado no texto.

Ú Na expressão “Casseta & Planeta Urgente” (R.6-7), o sinal
gráfico “&” corresponde à preposição e.

Û A expressão “À frente do grupo Capivara” (R.9) pode ser
corretamente substituída por Enfrente do grupo capivara.

Ü A expressão ‘Eu agarântio!’ (R.12) corresponde à forma
correta Eu garanto!.

QUESTÃO 19

Com relação aos sinais de pontuação no texto III, julgue os itens
abaixo.

Ø As duas primeiras vírgulas do texto são dispensáveis.
Ù No trecho “Ou melhor, está fazendo sucesso” (R.3), a vírgula

pode ser substituída por ponto.
Ú O trecho “‘Não vamos usar expressão de duplo sentido’, diz

em tom de galhofa Claudio Manoel’ (R.4-5) admite a
substituição por Claudio Manoel diz em tom de galhofa:
‘Não vamos usar expressão de duplo sentido’.

Û Na frase “O tipo surgiu de um bate-papo” (R.7), admite-se o
uso de vírgula entre a palavra “tipo” e a forma verbal
“surgiu”.

Ü Está correto o uso simultâneo do ponto de exclamação e o
ponto final na última frase do texto.

QUESTÃO 20

Quanto à ortografia e à pontuação, julgue os itens que se seguem.

Ø É consenso que a acentuação gráfica é de difícil assimilação.
Ù Porquê? Há razões diversas. Quem está com a razão, Ou

estarão todos certos?
Ú A localização, da sílaba tônica das palavras a divisão silábica,

são aspectos básicos.
Û O uso indescriminado, sem critério, dos acentos em letreiros,

placas e, em anúncios, é outra razão de confusão.
Ü Contudo, o desconhecimento das normas ortográficas e o

elevado número delas é que atrapalham as pessoas.
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