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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

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.

QUESTÃO 2

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 3

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 4

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.
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QUESTÃO 5

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 6

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.

Nas questões de 7 a 11, 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 7 a 9

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

QUESTÃO 7

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

Ø Para 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 .
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QUESTÃO 8

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 de

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 9

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 .

QUESTÃO 10

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.
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QUESTÃO 11

A figura acima mostra uma tabela do Excel, em que foram

tabuladas as temperaturas médias, em graus centígrados, durante

os sete dias de uma semana. Com relação a essa figura e ao

Excel, julgue os itens que se seguem.

Ø Para se calcular a média dos números contidos nas células de

B3 a H3 e pôr o resultado na célula I3, é suficiente clicar a

célula I3, digitar = média (B3:H3) e, em seguida, teclar .

Ù Para se calcular o aumento percentual da temperatura de

segunda para terça e pôr o resultado na célula C4, é suficiente

seguir o seguinte procedimento: selecionar as células B3 e C3;

clicar em  e, em seguida, clicar a célula C4.

Ú Para se aplicar negrito ao conteúdo da célula A2, é suficiente

clicar essa célula e, em seguida, clicar o botão .

Û Para alterar a fonte utilizada no conteúdo da célula B2, é

suficiente realizar a seguinte seqüência de ações: clicar a

célula B2; clicar o botão , fazendo aparecer uma lista de

fontes; clicar a fonte desejada.

Ü Para descobrir a largura, em centímetros, da coluna C, é

suficiente clicar qualquer célula dessa coluna e, em seguida,

clicar o botão . A largura da coluna será então exibida.

Texto II – questões 12 e 13

O socorro

Ele foi cavando, cavando, pois a sua profissão —1

coveiro — era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício

que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova

e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que,4

sozinho, não conseguiria sair. Gritou. Ninguém atendeu.

Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar,

cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no7

fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se o

silêncio das horas  tardias. Bateu o frio da madrugada e, na

noite escura, não se ouvia um som humano, embora o10

cemitério estivesse cheio dos pipilos e coaxares naturais dos

matos.

Millôr Fernandes. Apud: Miriam Gold. Redação empresarial,

São Paulo: Makron, 1999, p. 37 (com adaptações).

QUESTÃO 12

Com relação às idéias do texto II, julgue os itens subseqüentes.

Ø O texto caracteriza-se como narração.

Ù Quando o coveiro começou a gritar, as pessoas que chegavam

ao local não quiseram socorrê-lo.

Ú O fato de que trata o texto decorreu de um descuido do

trabalhador.

Û O trabalhador pediu auxílio, gritando, porque, desde o início,

ele se desesperou com a situação.

Ü No final do texto, percebe-se que o protagonista ficou preso

durante toda a noite, mas não conseguiu dormir por causa do

barulho.

QUESTÃO 13

Quanto às relações morfossintáticas, semânticas e discursivas do
texto II, julgue os itens abaixo.

Ø Na linha 1, o pronome pessoal “Ele” refere-se a “coveiro”
(R.2).

Ù A expressão “Tentou sair da cova” (R.3) corresponde, no
texto, a ter o pé na cova.

Ú O período “Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar,
desistiu com a noite” (R.6-7) é composto por coordenação.

Û A forma verbal “subiu” (R.8) refere-se a “coveiro” (R.2) e está
usada em sentido literal.

Ü A expressão “Bateu o frio da madrugada” (R.9) pode ser
substituída, no texto, sem alteração de sentido, por: Ventou

muito na madrugada.
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QUESTÃO 14

Julgue os seguintes itens quanto a sua adequação às regras de
concordância e regência.

Ø Ao prestar apoio à diretoria, o técnico administrativo deve
manter organizado todos os documentos referente a área.

Ù Ao elaborar ata de reunião de uma comissão de licitação, o
técnico administrativo escreveu corretamente: “(...) estando
presentes a reunião os Srs. X, Y, Z”.

Ú Para o cumprimento de suas tarefas, o técnico administrativo
deve arquivar e manter organizadas cópias dos processos
judiciais.

Û O técnico administrativo procedeu o controle dos dados
cadastrais dos empregados e a coleta de dados, pois tratam-se
de atividades de sua competência.

Ü Há cerca de dez anos, as rotinas e as atividades
administrativas girava em torno de outras preocupações em
relação as de hoje.

QUESTÃO 15

Julgue os itens abaixo quanto à correção das definições dadas aos
diferentes tipos de documentos oficiais apresentados.

Ø Memorando – Modalidade de comunicação interna entre
unidades administrativas de um mesmo órgão.

Ù Ofício – Modalidade de correspondência de conteúdo
não-oficial que circula entre órgãos externos ou entre estes e
particulares.

Ú Ata – Documento com valor jurídico no qual se registram
integralmente as ocorrências de uma reunião oficial.

Û Edital – Forma oficial de divulgação de aviso, convocação,
intimação e notificação, bem como de abertura e resultado de
concurso.

Ü Requerimento – Modalidade de documento pelo qual um
particular se dirige a uma autoridade competente,
apresentando-lhe alguma solicitação.

QUESTÃO 16

Com relação à concepção das relações humanas no trabalho,
julgue os itens a seguir.

Ø O fato de os empregados se manifestarem livremente acerca
de suas necessidades, aspirações e reivindicações e de se
conscientizarem de sua força pode desencadear conflitos no
ambiente de trabalho.

Ù A mobilização da inteligência, da iniciativa, da cooperação e
da produtividade dos empregados independe da qualidade das
relações humanas; ela é determinada exclusivamente pelas
ações de treinamento e de capacitação dos empregados.

Ú A melhoria nas relações humanas leva o empregado a ver o
trabalho apenas como uma oportunidade para ganhar a vida.

Û As tensões entre empregados de uma unidade podem levar à
redução da produtividade.

Ü A manutenção do nível de satisfação, o aproveitamento
mínimo do potencial dos empregados e a expressão de apreço
ao trabalho bem realizado são resultados de relações
interpessoais satisfatórias.

QUESTÃO 17

A globalização e as constantes mudanças no mundo de hoje
tornam o sucesso profissional cada vez mais dependente das boas
relações humanas, definidas pela inteligência emocional que
enseja o saber lidar com os outros. Nesse contexto, constitui
habilidade inerente à inteligência emocional do ser humano

Ø manifestar-se com clareza e precisão acerca de suas
necessidades.

Ù expressar-se subjetivamente.
Ú compreender as pessoas.
Û manter sempre o mesmo modo de agir e de pensar.
Ü saber dar e receber feedback.

QUESTÃO 18

Julgue os itens abaixo, referentes à competência nas relações
humanas no ambiente de trabalho.

Ø Pessoas que apresentam competência interpessoal escutam,
observam e captam as palavras e a linguagem corporal dos
outros.

Ù Os indivíduos habilidosos nas relações humanas demonstram
interesse por aquilo que outros têm a dizer e oferecem seus
conselhos espontaneamente.

Ú Pessoas que apresentam bom nível de relacionamento humano
devem julgar os outros.

Û Para que tenham relações humanas satisfatórias, as pessoas
devem invalidar o que outros falam, sentem ou acreditam.

Ü Uma boa estratégia para alcançar relações humanas eficazes
é colocar-se no lugar do outro.

Texto III – questões 19 e 20

Boas relações humanas no trabalho são necessárias para
que haja cooperação. A última coisa que se deseja acrescentar ao
estresse inerente ao trabalho são as brigas. Reduzir o estresse ou
a tensão no ambiente de trabalho é uma das razões para se
construir bons relacionamentos.

Relacionamentos aprimorados possibilitam criar um
ambiente com pessoas dispostas a trabalhar e trabalhar bem,
agregando mais valor à instituição. Melhorar os relacionamentos
no trabalho torna a vida mais fácil. Além disso, a maneira como
as pessoas se relacionam pode ser o diferencial entre o sucesso e
o fracasso do trabalho.

Assim, o conhecimento dos diversos fatores que afetam as
relações humanas permite a obtenção de resultados mais eficazes
no trabalho.

QUESTÃO 19

Com relação às idéias do texto III, constituem fatores que podem
construir melhores relacionamentos o(a)

Ø reconhecimento e a valorização das pessoas como indivíduos.
Ù compartilhamento de preocupações e anseios com outras

pessoas.
Ú oferecimento de elogios e incentivos.
Û decisão unilateral sobre o que é importante para o trabalho.
Ü respeito às diferenças individuais.

QUESTÃO 20

Ainda considerando as idéias do texto III, é correto afirmar que
relações humanas eficazes no trabalho resultam em

Ø maior inquietude.
Ù incremento na produtividade.
Ú reconhecimento da liderança.
Û alta rotatividade de pessoal.
Ü maior índice de absenteísmo.
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